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BEVEZETŐ 

Nyilvánosság számára megfogalmazott összegzés a Hortobágyi Nemzeti Park 

– a Puszta világörökségi terület kezelési tervének elkészítéséről 

A  világörökségi  helyszín  (továbbiakban:  VH)  az  Alföldön,  ezen  belül  a  Közép‐Tiszavidéken 

terül el,  területének döntő hányada a Hortobágyra esik, kismértékben kapcsolódik a Tisza‐

tóhoz. A VH egy nagyobb összefüggő és több kisebb részterületből áll, melyek 21 település 

közigazgatási területét érintik, Hortobágy község kivételével külterületen találhatók. A térség 

megközelítése közúton és vasúton egyaránt kedvező. 

A  VH  teljes  területe  ártéri  síkság,  a  jelenlegi  tájföldrajzi  kép  kialakulása  a  folyók 

negyedidőszaki  gyakori  irányváltásaihoz,  illetve  üledékfelhalmozó,  felszínformáló 

munkájához köthető. Hazai viszonylatban a legszárazabb vidékeink közé tartozik, ami a szikes 

talajokkal együttesen nagymértékben korlátozza a terület mezőgazdasági hasznosítását. 

A  VH  teljes  terjedelmével  a  Hortobágyi  Nemzeti  Parkon  (továbbiakban:  HNP)  belül 

helyezkedik  el,  egy  kicsit  kisebb  annál.  A  HNP  jelenlegi  kiterjedését  a  131/2007.  KvVM 

rendelet (a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról) határozza meg. 

A Puszta, mint kiemelkedő egyetemes érték  

„A Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta” világörökségi helyszín „egy pásztortársadalom által 

formált  kultúrtáj  kivételes  fennmaradt  példája”,  amely  “több  ezer  éves  hagyományos 

tájhasználatok  ép  és  látható  nyomait  tartja  fenn,  és  az  ember  és  természet  közötti 

harmonikus kapcsolatot példázza”. 

A fenti két  idézet a világörökségi helyszínt  leíró kiemelkedő egyetemes érték meghatározás 

lényege, azaz éppen ezen  jellemzők okán kerülhetett fel a Hortobágy a Világ Természeti és 

Kulturális Értékeinek listájára. 

A kezelési terv elkészítésének jogszabályi háttere  

A  világörökség  helyszínek  állapotmegőrzésének,  integritásuk  fenntartásának  érdekében  az 

UNESCO kötelezi a Világörökség Egyezményhez  társuló  részes államokat, hogy valamennyi 

helyszínre dolgozzanak ki kezelési tervet, vagy valamely, ezzel egyenrangú mechanizmust. A 

magyar Országgyűlés a hazai jogrendben szükséges hátteret a világörökségről szóló 2011. évi 

LXXVII.  törvény  keretében  alkotta  meg.  A  kezelési  tervek  tartalmi  követelményeit  és 

elfogadásuk módját a kapcsolódó 315/2011. (XII. 27.) kormányrendelet rögzíti.  

Lényeges  eltérés  a  fenti  szabályozást megelőző  időszakhoz  képest,  hogy  a  világörökségi 

helyszínek kezelési tervét a Kormány rendeletben hirdeti ki. Ezen új rendelkezés kötelezően 

alkalmazandó  rangra  emeli  a  kezelési  tervben  a  kiemelt  egyetemes  értékeket  hordozó 

attribútumok  megőrzésére  és  a  lehetséges  fejlesztésekre  vonatkozóan  meghatározott 

beavatkozásokat,  továbbá  hatékony  eszköz  az  új  dokumentum  azért  is, mivel  ‐  kötelező 
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erejénél  fogva  ‐  biztosítja  a  kezelési  tervben  foglaltak  érvényesülését  az  ágazati 

koncepciókban,  valamint  az  országos  és megyei  területrendezési  tervekben,  továbbá  az 

érintett települések településrendezési eszközeiben. 

A  fentiek  értelmében  a  kultúráért  felelős miniszternek  kell  gondoskodnia  a  kezelési  terv 

elkészítéséről.  Ennek  érdekében  a  világörökségi  ügyekben  eljáró  Forster  Gyula  Nemzeti 

Örökséggazdálkodási és  Szolgáltatási Központ  közbeszerzési  eljárást  követően bízta meg  a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot jelen kezelési terv elkészítésével. 

A készítendő kezelési terv fázisai 

A  kezelési  terv  lényegében  két,  egymásra  épülő dokumentum  elkészítését  jelenti. Az  első 

fázisban  ‐  jelen  tervanyag  keretében  ‐  elkészült  a  megalapozó  dokumentáció,  amely  a 

kezelési  tervezéshez  szükséges  leíró  és  elemző  részeket,  valamint  a  szükséges 

háttéranyagokat tartalmazza. A második fázis a kezelési tervi szakasz, amelyben részletesen 

meghatározásra  kerülnek  a  kiemelkedő  egyetemes  érték  megőrzésének,  fenntartásának, 

bemutatásának  céljai,  stratégiái  és  prioritásai,  valamint  a  fenntarthatóságot  elősegítő 

kezelési módozatok. 

A világörökségi helyszín jövőképe a MAD alapján 

A megalapozó dokumentációban meghatározásra kerültek a Kiemelkedő Egyetemes Értéket 

hordozó attribútumok, az értékeket veszélyeztető  tényezők és a megőrzésükhöz szükséges 

legfontosabb kezelési irányok. 

Mindezek  alapján  kirajzolódott  a  „A  Hortobágyi  Nemzeti  Park  –  a  Puszta”  világörökségi 

helyszín jövőképe az alábbiak szerint: 

1. Hagyományos közösségi legeltetés őshonos fajtákkal 

2. Élőhelyek különbözőségéből és együttéléséből adódó mozaikosság  

3. Nyílt legelőtáj gémeskúttal, hodállyal, csordákkal, nyájakkal, ménesekkel 

4. Végtelen látóhatár vonuló madarakkal és természeti tüneményekkel 

5. Tisza  tavi  és  pusztai  turizmus  változatos,  egymást  erősítő  és  kiegészítő 

programkínálattal 

6. Igazi természeti értékeket és pásztorkultúrát bemutató turisztikai attrakciók 

7. Hagyományos pásztorépítmények autentikus használattal 

8. Külsőségeiben,  életformájában  és  tudásában  a  hagyományokra  építő,  megbecsült 

pásztortársadalom 

9. A VH értékeivel azonosulni képes, stabil egzisztenciájú helyi gazdálkodó közösségek 

10. Hatékony, elkötelezett, a VH megőrzéséért felelős szervezetek 
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A kezelési terv tartalma 

A  kezelési  terv  (továbbiakban KET)  rögzítette  az egyes értékhordozók optimális megőrzési 

állapotát,  az  annak  fenntartásához  szükséges  gondozási,  kezelési  feladatokat,  továbbá  a 

világörökségi  helyszín  megközelítésével,  az  értékek  minél  szélesebb  körben  történő 

bemutatását  szolgáló  turizmus  fejlesztésével  kapcsolatos  teendőket.  A  KET  foglalkozott  a 

világörökségi helyszín értékeinek megőrzésében fontos szerepet betöltő személyek szakmai 

továbbképzésével,  az  oktatás,  ismeretterjesztés,  a  társadalmi  tudatosság  növelésének 

kérdéskörével.  Vizsgálta  a  környezeti  tényezők,  a  klímaváltozás,  a  havária  helyzetek 

értékhordozókra gyakorolt hatásait.  

Mindezek  alapján  kerültek  meghatározásra  a  kezelési  módok,  korlátozások,  tilalmak, 

amelyek alapját képezik majd a kormányrendeletnek.  

Külön  fejezet  foglalkozik  a  finanszírozás  kérdéskörével  és  a  kezelési  tevékenység 

eredményének  figyelemmel  kísérésével,  a  szükséges  visszacsatolásokkal,  rendszeres 

monitorozás keretében. 

Részét  képezte  a  KET  készítés  folyamatának  az  érintettek  előzetes  véleményének 

megismerése, az érdekeltek bevonása a készítés folyamatába. 

Mindezek  alapján  a  jövőkép  valóra  váltásához,  a  KET‐ben  meghatározott  stratégiai  cél 

eléréséhez a cselekvést meghatározó priorításokat a következő ábra szemlélteti.  
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HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA 

VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

CSELEKVÉST MEGHATÁROZÓ PRIORITÁSOK 
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I.  AZONOSÍTÓ ADATOK 
 

I.1.  A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN MEGNEVEZÉSE 

A világörökségi helyszín megnevezése: Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta 

Részes Állam: Magyarország 

Ref. sz.: 474rev 

A felvétel dátuma: 1999. 

I.2.  A VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET HATÁRAI 

74.820 ha (UNESCO‐nál nyilvántartott adat) 

Saját térinformatikai nyilvántartás: Helyszín: 74.865 ha 

A VH területi határai – összefoglaló táblázat 

Részes Állam  Magyarország 

Állam, tartomány, régió  n.a. 

A világörökségi helyszín megnevezése  Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta 

Angol megnevezés  Hortobágy National Park – the Puszta 

A VH határának alapfelületre vonatkozó 
földrajzi koordináták szerinti 
megállapítása 

 

Középpont, szélességi koordináta (WGS)    47  ° 33 '   31,20  "  N/S 

Középpont, szélességi koordináta (EOV)  801110 X 

Középpont, hosszúsági koordináta (WGS)   21 ° 03 '   20,20  "  E/W

Középpont, hosszúsági koordináta (EOV)  248024 Y 

Északkeleti  sarokpont,  szélességi 
koordináta (WGS) 

  47 ° 44 '   38,15  "  N/S 

Északkeleti  sarokpont,  szélességi 
koordináta (EOV) 

825233 X 

Északkeleti  sarokpont,  hosszúsági 
koordináta (WGS) 

  21 ° 23 '   04,05  "  N/S 

Északkeleti  sarokpont,  hosszúsági 
koordináta (EOV) 

269300 Y 

Délnyugati  sarokpont,  szélességi 
koordináta (WGS) 

  47 ° 19 '   23,00  "  N/S 

Délnyugati  sarokpont,  szélességi 
koordináta (EOV) 

769154 X 

Délnyugati  sarokpont,  hosszúsági 
koordináta (WGS) 

  20 ° 37 '   25,89  "  E/W

Délnyugati  sarokpont,  hosszúsági 
koordináta (EOV) 

221091 Y 
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A VH határainak leírása 

A  világörökségi  helyszín  teljes  terjedelmével  a  Hortobágyi  Nemzeti  Parkon  (HNP)  belül 

helyezkedik el, de némileg kisebb annál. A 3/1998. (XII. 17.) KöM rendelet a HNP bővítéséről 

rendelkezett,  e  bővítési  területek  azonban  a  világörökségi  felterjesztéskor  még  nem 

képezték  a  HNP  részét.  A  HNP  az  e  rendelettel  történt  bővítés  területével  nagyobb  a 

világörökségi  helyszínnél.  A  Hortobágyi  Nemzeti  Park  jelenlegi  kiterjedését  egyébként  a 

131/2007.  (XII. 27.)  KvVM  rendelet  (a  Hortobágyi  Nemzeti  Park  védettségének 

fenntartásáról) határozza meg. (1.térkép) 

A világörökségi helyszín tájföldrajzi leírása 

A VH az Alföldön, ezen belül a Közép‐Tiszavidéken, ezen belül pedig – mint kistájakon – a 

Hortobágyon,  a  Tiszafüred‐Kunhegyesi‐síkon,  a  Hevesi‐  és  a  Borsodi‐ártéren  terül  el 

(Martonné  Erdős  Katalin,  2001).  Területének  döntő  hányada  a  Hortobágyra  esik,  a  többi 

kistáj ‐ főként a Tisza‐tóhoz kötődően ‐ kevéssé érintett. 

A  VH  teljes  területe  ártéri  síkság,  a  jelenlegi  tájföldrajzi  kép  kialakulása  a  folyók 

negyedidőszaki  gyakori  irányváltásaihoz,  illetve  üledékfelhalmozó,  felszínformáló 

munkájához  köthető.  Éghajlata  mérsékelten  meleg‐mérsékelten  száraz,  az  évi 

középhőmérséklet 9,8‐10oC körüli, a csapadék átlaga 510‐550 mm közötti, helyenként 500 

mm alatti. Hazai viszonylatban a legszárazabb vidékeink közé tartozik, ami a szikes talajokkal 

együttesen  nagymértékben  korlátozza  a  terület  mezőgazdasági  hasznosítását.  Talajai 

döntően a szikesek (szolonyec szikesek), réti talajok, helyenként csernozjom és ártéri talajok. 

Felszíni  formakincsét  részben  a  szikesekhez  kötődő  padkásodási  folyamatok  alakították, 

részben pedig az egykori  folyómedrekhez kapcsolódik:  feltöltődő holtmedrek,  sarlólaposok 

és pusztuló  folyóhátak  alkotják. Területét behálózzák  a  korábbi hasznosítási elvek mentén 

létrehozott  csatornák,  melyek  felszámolása  a  terület  természetes  vízháztartásának 

visszaállítása érdekében a természetvédelem egyik fontos feladata. 

A VH  területe 21  település közigazgatási határán belül  fekszik, melyek érintettsége eltérő. 

Térségi  főúthálózati  kapcsolatai  közül  a  4.,  33.,  34.  és  a  35.sz  főút  emelhető  ki.  Belső 

feltárásában legjelentősebb a védett területet kelet‐nyugati irányban átszelő 33.sz. út, amely 

Debrecennél  kapcsolódik  az  M3‐as  autópálya  M35‐ös  szakaszához.  A  Tisza‐tó  térségét 

illetően  szintén  a  33‐as  főút  biztosítja  legmagasabb  rendű  útként  az  elérhetőséget, mely 

Füzesabonynál  csatlakozik  az M3‐as  autópályához.  Kelet‐nyugati  irányban  jelentős még  a 

Tiszacsege‐Balmazújváros,  észak‐déli  irányban  pedig  a  Balmazújváros‐Püspökladány 

összekötő utak szerepe. A VH déli részén a Budapest‐Debrecen, a középső és északi részen a 

Füzesabony‐Debrecen  vasútvonal biztosít  kötöttpályás megközelítést. A VH  kiterjedésének 

jellegzetessége,  hogy  egy  nagyobb  területű  szabálytalan  (amőbaszerű)  alakzatból  és  több 

különálló  kisebb  részterületből  áll,  ezáltal  a  VH‐t  érő  külső  környezeti  hatások 

(szegélyhatások)  ‐ védőövezet hiányában  ‐ hosszan elnyúló határvonal mentén közvetlenül 

érvényesülnek.   
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1. Térkép

15

HNP világörökségi helyszín határa

3/1998.(XII.17.) KöM rendelet 
HNP VH-n kívüli b vítése
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II.  A KIEMELKEDŐ EGYETEMES ÉRTÉK ÖSSZEGZÉSE 

AZ UNESCO VILÁGÖRÖKSÉG BIZOTTSÁGA ÁLTAL 

ELFOGADOTT ÉS A KÖZPONT ÁLTAL 

NYILVÁNTARTOTT TARTALOMMAL 
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II.  A KIEMELKEDŐ EGYETEMES ÉRTÉK ÖSSZEGZÉSE 
AZ UNESCO VILÁGÖRÖKSÉG BIZOTTSÁGA ÁLTAL 
ELFOGADOTT ÉS A KÖZPONT ÁLTAL 
NYILVÁNTARTOTT TARTALOMMAL 

 

II.1.  RÖVID LEÍRÁS 
1A  „Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta” az Alföldön, Magyarország keleti országrészében 

található mintegy  75  ezer  hektáros  világörökségi  helyszín  a  kultúrtáj  kiemelkedő  példája, 

amely több mint kétezer éve őrzi érintetlen és látható bizonyítékát a hagyományos legeltető 

földhasználatnak,  és  példázza  az  ember  és  a  természet  harmonikus  kapcsolatát. A  Puszta 

nagy kiterjedésű síkság, ahol a földhasználatok olyan sajátos módjai, mint az állattartás, ezen 

belül  a  szilaj  tartású  állatállomány  legeltetése  alkalmazkodott  a  szikes  legelők,  szteppék, 

rétek, vizes területek természetes adottságaihoz. 

A helyszín  felvétele óta  történt  jelentős  tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy a  fátlan 

szikesek  a  pleisztocén  időszak  vége  óta  folyamatosan  a  táj  jellemző  karakterét  adták.  A 

Hortobágy nyílt területei alkalmasak lévén legeltetési módszereikhez, megfelelő feltételeket 

biztosítottak  a  térség  települései  és  népessége  számára.  Az  őskorban  kelet  felől  számos 

népcsoport vándorolt a Kárpát‐medencébe. Az Kr.e. 2000 körül érkező nomád csoport volt 

az  első,  amely  lenyomatát  otthagyta  a  természetes  tájon  számos  temetkezési  halom 

(kurgánok)  formájában,  amelyek  legtöbbje  száraz  területeken,  de  vízvételi  lehetőséghez 

közel  található.  Később  ezeket  másodlagos  temetkezési  helyként  használták  más 

népcsoportok,  néhány  esetben  keresztény  templomok  épültek  rajtuk.  Település  dombok 

(tellek) szintén találhatóak a nemzeti parkban, amelyek a neolitikumi ősi települések helyét 

jelölik.  A  magyarok  a  IX.  század  végén  érkeztek  a  Kárpát‐medencébe,  és  a  Tisza  folyó 

környéki területeket foglalták el. A középkorban a települések a Debrecen‐Tiszafüred vonalat 

követték. Fő csoportjuk a mai Hortobágy, Nagyhegyes, Nádudvar és Nagyiván településekkel 

meghatározható  térségben  helyezkedett  el.  Dokumentált  feljegyzések  mutatják,  hogy 

sokuknak  templomuk  volt.  A  XIII.  sz.  elejére  a  Hortobágyon  sűrű  településhálózat  volt 

pásztorkodáson alapuló gazdasággal. 

A  térség  XIV.  századtól  kezdődő  folyamatos  elnéptelenedésével  a  települések  eltűntek.  A 

Puszta  tágas  síkján  nádból  és  ágakból  készült  ideiglenes  építmények  voltak  az  egyetlen 

emberkéz  alkotta, épített elemek,  amelyek menedéket nyújtottak embernek és  állatnak  a 

mostohább  időjárási  körülmények  között.  A  XVIII.  és  korai  XIX.  századból  fennmaradt 

jellegzetes, kőből és  téglából épült közösségi építmények a hidak – a Kilenclyukú híd és a 

                                                 
1
  A  KEÉM  tartalmával  kapcsolatban  tett  észrevételeket  és  korrekciós  javaslatokat  a  MAD  II.2.  fejezete 
tartalmazza. 
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Zádor híd,  ‐ és a csárdák, az általában két egymással  szembenéző, egyszintes, nádfedeles, 

vagy  esetenként  cseréppel  vagy  zsindellyel  fedett  épületből  álló  vidéki  fogadók,  amelyek 

inni‐  és  ennivalót,  valamint  szállást  biztosítottak  az  utazóknak.  A  legismertebb  csárdák 

Balmazújváros, Hortobágy, Nagyhegyes, Nagyiván és Tiszafüred térségében találhatóak. 

A  XIX.  sz.  közepétől  vízrendezési  rendszerek  létesültek  a  Tisza  folyó  árvizeinek 

szabályozására. Ez a korábbi vizes élőhelyek részleges kiszáradását eredményezte, amelyeket 

rétekké  vagy  szántóföldekké  alakítottak.  A  természetes  legelők  vízellátottságának 

csökkenése a legelők hozamát is csökkentette, ez pedig a jelentős túllegeltetés egyik fő oka 

volt  a  XX.  sz.  elején.  Erőfeszítések  történtek  a  Hortobágy  területhasználatának 

változatosabbá  tételére,  amelyek  közül  a  legeredményesebb  a  mesterséges  halastavak 

létrehozása volt 1914 és 1918 között, majd ismét az 1950‐es években. 

A  Puszta  kultúrtája  kiemelkedő  látványminőséggel  rendelkezik,  festői,  hatásos  táji  elemek 

mintázataival és kombinációjával, amelyek egyedi  jellegét biztosítják, közöttük az esztétikai 

minőséget,  valamint  a  topográfiai  és  látványelemek  egységét.  A  töretlen  látóhatárt  csak 

ritkán zavarják meg fák, facsoportok, települések vagy vonalas  létesítmények (légvezetékek 

és  töltések).  Az  ember  alkotta/épített  elemek  harmonikusan  illeszkednek  e  tájba,  a 

fenntartható tájhasználati módok hozzájárultak a fajok és élőhelyek változatosságának és a 

tájkép  sajátos  arculatának megőrzéséhez.  A  világörökségi  helyszín  területén  belül  alig  él 

állandó  lakosság,  de  a  legeltetési  szezonban  ‐  áprilistól  októberig  ‐  több  száz  állattartó 

legeltet  itt ma  is.  Az  ő  hagyományos  pásztorkodásuk,  kapcsolódó  társadalmi  viselkedési 

formáik, kézművességük szellemi kulturális örökségükben is megnyilvánul. 

 

II.2.  A FELVÉTEL SORÁN ELFOGADOTT KRITÉRIUMOK 

KIFEJTÉSE 

(iv)  kritérium:  A  magyar  Puszta  egy  pásztortársadalom  által  formált  kultúrtáj  kivételes 

fennmaradt példája. 

(v) kritérium: A Hortobágyi Nemzeti Parki táj a több ezer éves hagyományos tájhasználatok 

ép és látható nyomait tartja fenn, és az ember és természet közötti harmonikus kapcsolatot 

példázza. 

 

II.3.  AZ INTEGRITÁS MEGÁLLAPÍTÁSA 

A Hortobágyi Nemzeti Park által reprezentált Puszta a természetes gyepek, löszhátak, szikes 

legelők,  rétek  és  kisebb  nagyobb  vizes  élőhelyek  (főként  mocsarak)  összetett  mozaikja, 

amely már az őskorban  ideális körülményeket biztosított a pásztorkodás számára, és amely 

már a nagy állattartó kultúrák megjelenése előtt létezett e térségben. E vizes‐gyepes élőhely‐

mozaikban  a  kultúrtáj  természetes  alapja,  a  hagyományos  és  folyamatos  tájhasználat 

bizonyítéka több mint négy évezreden át megőrződött és az attribútumok változatosságában 
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jut  kifejezésre,  köztük  a hagyományos  állattartáshoz  és  a pásztorkodáshoz  kapcsolódó,  az 

ember  alkotta  elemekben.  A  Hortobágyi  Nemzeti  Park  1972‐ben  történt  létesítésével  a 

hivatalos  védettség  (természetvédelmi  területként) megfelelő  körülményeket biztosít ezen 

attribútumok és a tájhasználati folytonosság megőrzéséhez a helyszínen. A helyszín határain 

kívül,  azzal  szervesen  összefüggő,  illetve mozaikosan  elkülönült  zavartalan,  folyamatosan 

hagyományos  legelőtájként  hasznosított,  gyepes  területek  találhatók,  amelyek  egy 

védőövezet létrehozásának alapját képezik. 

 

II.4. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGI VÉDELMET ÉLVEZŐ 

VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK ESETÉBEN A HITELESSÉG 

MEGÁLLAPÍTÁSA 

A  történetileg kialakult tájhasználat  főbb elemei  (külterjes állattartás  legeltetéssel, részben 

hagyományos háziállat‐fajtákkal,  illetve  természetes állapotukban  fenntartott nem használt 

területek)  máig  fennmaradtak,  és  a  kultúrtáj  megőrizte  szerkezetét,  funkcionális 

összetettségét.  A  tájkép  arányai  számos  képzőművészt,  költőt  és  írót  is  megihlettek  az 

évszázadok  folyamán.  A  táj  hagyományos  földhasználatot  kiszolgáló  épített  elemei  (ásott 

kutak fából, csárdák, hidak, ideiglenes szállások) anyagukban (pl.: vályog, nád), formájukban, 

szerkezeti kialakításukban (vagy bizonyos elemek ‐ például kerítések – jellegzetes hiányában) 

és használati módjukban őrzik és tovább éltetik a századok során kialakult tulajdonságaikat 

és  megoldásaikat.  A  földhasználathoz  kapcsolódó  pásztor,  kézműves  és  egyéb  közösségi 

hagyományok  (népszokások,  vásárok)  megőrzését  tudatos  művelésük  és  átadásuk  is 

biztosítja. 

 

II.5.  VÉDELMI ÉS KEZELÉSI ELVÁRÁSOK 

A Hortobágyi Nemzeti Parkot 1972‐ben hozták létre. A természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII.  törvény  szabályozza  azon  tevékenységeket,  amelyek  hatással  lehetnek  a  helyszín 

jellegére és minőségére, így például a földhasználatot (legeltetést, kaszálást, nádvágást stb.), 

az építkezéseket és a látogatók fogadását. A felvételkor a Hortobágyi Nemzeti Park területe 

74.820 hektár volt. Azóta a nemzeti park  területe mintegy 81 ezer hektárra növekedett. A 

helyszín  a  Natura  2000  hálózat  része,  amelyen  a  különleges  természet‐megőrzési  és 

madárvédelmi  területek  (SAC  és  SPA) úgy  kerültek  lehatárolásra, hogy  részben magukban 

foglalják, körbeveszik a nemzeti park területét illetve attól mozaikosan elkülönült részeket is 

tartalmaznak.  Ezért  a  Natura  2000  által  biztosított  védelem  egyúttal  megfelelő  keretet 

biztosít a védőövezet létrehozásához. A Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi kezelési 

terve  1997‐ben  készült. A  világörökségről  szóló  2011.  évi  törvény  alapján  új  világörökségi 

kezelési  terv  kidolgozására  kerül  sor,  amely  kormányrendeletként  fog  hatályba  lépni.  A 

Nemzeti Park  Igazgatóságot, mely a helyszín 75 %‐a  fölött gyakorol földtulajdonosi  jogot, a 

világörökségi  helyszín  kezelőjeként  –  világörökségi  gondnokság  –  a  kultúráért  felelős 
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miniszter  újra  kinevezte.  A  világörökségről  szóló  törvény  biztosítja  egy  Világörökségi 

Építészeti‐Műszaki Tervtanács működését, amely elősegíti a helyszín értékeivel összehangolt 

építészeti fejlesztések színvonalas megvalósulását. 

A  helyszínen  található  régészeti  lelőhelyek  és műemlékek  védelmét  a  2001‐es  kulturális 

örökség  védelméről  szóló  törvény  biztosítja,  és  közhiteles  hatósági  nyilvántartásban 

szerepelnek.  A  kurgánok  ex  lege  védettek  az  1996‐os  Természetvédelmi  törvény  által.  A 

kurgánok és a gémeskutak egy, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság  által  létesített  kataszterben  is  felvételre  kerültek.  Emellett  a  TÉKA  országos 

tájérték kataszter is tartalmaz egyedi tájértékeket, műemlékeket, természeti és kulturális táji 

értékeket  a  világörökségi  helyszín  területéről. A Meggyes, Hortobágyi  és  Kadarcsi  csárdák 

műemlékileg védett épületeinek felújítását a Hortobágyi Nemzeti Park, a védett Kilenclyukú 

híd felújítását a Hajdú‐Bihar Megyei Közútkezelő Kht. végezte el. 

Az új világörökségi kezelési terv révén átlátható irányítási struktúrák jönnek létre, amelyekbe 

a különféle érdekeltek bevonásra kerülnek, megteremtődnek a különböző szereplők közötti 

együttműködés  intézményes  keretei  és  módozatai.  A  világörökségi  törvény  alapján 

ugyancsak  biztosított  lesz  a  helyszín  állapotának,  csakúgy, mint  fenyegetettségének  és  a 

megőrzési intézkedéseknek követő‐figyelése (monitoring), melyről rendszeres jelentés készül 

az Országgyűlés számára. A világörökségi kezelési tervet  legalább hét évente felülvizsgálják. 

Annak érdekében, hogy a hagyományos tájhasználat, köztük a  legeltetés fennmaradhasson 

elengedhetetlen  a  földbérleti,  gazdálkodási  szerződések  felülvizsgálata,  különösen  az 

elaprózott, 100 hektár alatti területek vonatkozásában. Az egyik elérendő védelmi stratégiai 

cél  a  horizontális,  természetvédelmi  célú  agrártámogatások  minél  teljesebb  körű 

kiterjesztése  a helyszín és  a  jövőbeli  védőövezet  gyepgazdálkodására. További  cél, hogy  a 

helyszínen a kaszálás aránya csökkenjen a hagyományos  legeltetés  javára. El kell kerülni a 

gyepterületeket  károsító  alul‐  vagy  túllegeltetést,  az  intenzív  szénagazdálkodást,  amely  az 

eredendően  legeltetett  élőhelyek  degradációjához  vezet.  A  jövőbeni  védőövezet  a 

modernebb  szántóföldi  és  gyepgazdálkodás  helyszíne  maradhat,  de  el  kell  kerülni  a 

tájképromboló‐zavaró nagyberuházásokat. Az Európai Unió által előírt beton trágyatárolókra 

vonatkozó  előírások  derogálása  útján  elkerülendő  az  állattartó  telepek  kedvezőtlen, 

ugyanakkor  hazai  és  nemzetközi  jogszabályok  és  szabványok  által  kötelezően  előírt 

modernizálása. Rövid távú cél a megkezdett tájrehabilitációs munkák befejezése, a vonalas 

létesítmények  (csatornák  és  töltések)  felszámolása,  a  légvezetékek  földkábelre  való 

lecserélése. Ugyancsak sürgető  feladatok a tájidegen  (inváziós) növényfajok visszaszorítása, 

ismert  migrációs  folyosóik  lehetőség  szerinti  lezárása;  a  pásztorépítmények  (hodályok, 

szállások  és  gémeskutak)  kataszterének  megújítása,  valamint  a  műemlékvédelmi 

felméréseinek kiegészítése; a pásztorépítmények  felújítására pénzügyi  támogatási  rendszer 

felépítése;  védőövezet  kijelölése  és  integrálása  a megyei  területrendezési  tervekbe  és  a 

településrendezési tervekbe. 
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III.A.  A  VILÁGÖRÖKSÉGI  HELYSZÍN  KIEMELKEDŐ 
EGYETEMES ÉRTÉK ATTRIBÚTUMAINAK BEMUTATÁSA 
A  Kiemelkedő  Egyetemes  Érték  attribútumainak  bemutatása  során  a  VH  értékeit  a MAD 

alapján  a  KET  hat  fő  érték‐kategóriában,  azokon  belül  attribútum‐csoportokra  tagolva 

tárgyalja,  amely  lehetővé  tette  a  VH‐t meghatározó  jellegzetességek  összegző,  átlátható 

bemutatását. A fentieknek megfelelően szerkesztett táblázatos forma a jobb áttekinthetőség 

mellett a KET szakaszban segítette a  további attribútum‐specifikus megállapítások, kezelési 

javaslatok paraméterek stb. rögzítését, alkalmas volt az egyes érték‐elemek közötti többrétű 

összefüggések vizuális bemutatására is. 

Az  attribútumok  részletes  ismertetését megelőzően  lényeges  rögzíteni,  hogy  a  táblázatos 

formában  történő  feldolgozás elsődlegesen a szemléltetést szolgálta, nem  jelenti azt, hogy 

az  egyes  értékhordozó elemek  egymástól  élesen  szétválaszthatók. A  „Hortobágyi Nemzeti 

Park – a Puszta” ugyanis éppen a kultúrtáj azon kiemelkedő példája, amely ötezer éve őrzi 

érintetlen  és  látható  bizonyítékát  az  ember  és  a  természet  harmonikus  kapcsolatának, 

amelynek következtében a földhasználatok sajátos módjai alkalmazkodtak a táj természetes 

adottságaihoz. Ebből adódóan a természeti és a kulturális értékek egymásra épülnek, számos 

ponton  összekapcsolódnak,  átfednek,  számos  esetben  egymást  feltételezve  léteznek  és 

képeznek sajátosan komplex érték‐katasztert. Jellemző példa erre a tájhasználatnál szereplő 

hagyományos  legeltetéses  állattartás,  amelynek  a  múltban  gyökerező  pásztoroló  tartási 

módozatai  szoros  összefüggésben  vannak  a  szellemi  örökség  körében  taglalt 

pásztorkultúrával, de ugyancsak átfedések vannak a régészeti és a műemléki értékek egyes 

attribútumai között is, pl. a rommaradványok tekintetében, a halmok pedig a kultúrtörténeti, 

régészeti értékeken túl tájképi és természeti értéket is hordoznak. 

Mindezek  figyelembe vételével a  felsorolás csupán kronológiai  sorrendet követ,  tudatosan 

kerüli prioritások felállítását. 

Az attribútumok számbavételénél szempont volt minél konkrétabb elemek meghatározása, 

azonos szintű specifikációval. 

A táblázatos összefoglalást az egyes attribútumok képi ábrázolással is szemléltetett, lényegre 

törő bemutatása, valamint a megőrzésüket befolyásoló fő problémák és veszélyek, továbbá  

kezelésük ‐ fentiekből adódó ‐ fő irányainak felsorolása egészíti ki, összefüggéseiket is érintő 

részletes leírásukat és elemzésüket a MAD vonatkozó fejezetei tartalmazzák. 
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HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VH Kiemelkedő Egyetemes Értékének 
attribútumai 

Érték 
kategória 

Attribútum‐csoportok  Attribútumok  

A tájat 
megha‐
tározó 

természeti 
értékek 

Szikes talajok és változatos 
mikromorfológiájuk 

Sziki mikroformák (padkák, szikfokok, szikes 
laposok) 

Szik által befolyásolt száraz és vizes 
pusztai élőhelyek élővilága 

Rövidfüvű szikes gyepek, zsombékosok, 
löszgyepek, mocsarak, mocsárrétek 

vegetációja 

Térben és időben dinamikusan változó 
élőhelyek mozaikossága 

Füves puszták madárvilága (pl. bíbic, mezei 
pacsirta, vörös vércse) 

Vizes élőhelyek madárvilága (pl. barna rétihéja, 
gulipán, piroslábú cankó)   

Folyóvizek menti vizes élőhelyek  
élővilága 

Ártéri ligeterdők, morotvák, lápok, nyílt 
vízfelületek társulásai 

Tisza menti madárvilág (pl. fattyúszerkő, 
tőkésréce, szárcsa, dankasirály) 

Tájkép, 
kiemelke‐
dő, egyedi 
látvány‐
minőség 

 Természeti és művi tájalkotó elemek 
együttes és egységes megjelenése 

Kevés számú, elszórtan elhelyezkedő tájalkotó 
elem és az ebből adódó harmónia 

Hagyományos tájhasználattal összefüggő művi 
elemek (hodályok, gémeskutak, kunyhók) 

illeszkedése a tájba 

Mélységet adó látványelemek (kerekerdők, 
szárnyékerdők, halmok, pásztorépítmények) 

Tájkép sajátos téraránya 
Töretlen látóhatár ‐ horizont takaratlansága

Fátlan, nyílt legelőtáj 

Természeti jelenségek, tünemények 
Délibáb, lemenő és felkelő nap, „felhőjáték”, 

csillagkupola, évszakok színváltozása  

Állatok csoportos megjelenése a tájban

Vonuló darvak, vadludak, seregélyek, 
fenyőrigó 

Legelő csordák, nyájak, ménesek

Táj‐
használat 

Hagyományos legeltetéses állattartás 

Extenzíven legeltethető, őshonos és honosult 
állatfajták (szürkemarha, rackajuh, nóniuszló) 

Legeltetés múltban gyökerező pásztoroló 
tartási módozatai (szabad, szabad láb alóli, 

áthajtó, túllegeltetés) 
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Régészeti 
örökség 

A nomadizáló életforma őskori, 
koratörténeti emlékei  

Sajátos, halmos temetkezési formák: Ex lege 
védett halmok, kurgánok megjelenése a tájban

Kiemelten védett régészeti lelőhelyek 
Ex lege védett halomsíros római császárkori 
(szarmata) temetők, középkori települések és 
templomok (Máta, Poroshát, Angyalháza) 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

A korabeli élet nyomait őrző őskori, római 
császárkori, népvándorláskori és középkori 
régészeti lelőhelyek  (Zám‐ újkőkori lh.;  

Kockakút‐római császárkori kishalmos temető; 
Árkus‐ szkíta és avar temető) 

Azonosításra váró régészeti lelőhelyek 
A korabeli élet nyomait őrző különböző 

korszakokban keltezhető régészeti lelőhelyek 

Műemléki 
érték 

Műemlékek 

Csárdák, szekérállás: Nagyhortobágyi csárda és 
szekérállás, Kishortobágyi‐, Kadarcsi‐, Meggyes 

csárda 

Hidak: Nagyhortobágyi (Kilenclyukú) kőhíd, 
Szent Ágota híd 

Pásztorhajlék: Sárkány pásztor kunyhó 

Rommaradványok 
Árpád és középkori templomok, monostor: 
Papegyháza templom maradványai, Ohat 

monostor és templom maradványai 

Hagyományos pásztorépítmények 

Ember számára készült pásztorhajlék: kontyos 
kunyhó, nyeregtetejű pásztorkunyhó, cserény, 

vasaló 

 Állatok számára készült építmények: 
gémeskut, hodály, szárnyék, karám, akol, szín 

Egyéb nem védett műemléki értékek 

Gazdasági‐ és közösségi épületek: Halastó 
központ vendégház, magtár, malom 

Egyéb gazdasági és mérnöki építmény: Bánó 
udvar‐ víztorony, Dékány zsilip  

Tárgyi és 
szellemi 
örökség 

Pásztorkultúra primér forrásai és tárgyi 
emlékei 

Pásztorélet, pásztortársadalom, betyárvilág,  
építéstechnológia, eszközkészítés, ‐használat, 
viselet, népzene, ‐szokások, gasztronómia 

Pásztorkultúra szekunder forrásai  
Irodalom, képzőművészet, filmművészet, 

műtárgyak, gyűjtemények 
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A TÁJAT MEGHATÁROZÓ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

 
SZIKES TALAJOK ÉS VÁLTOZATOS MIKROMORFOLÓGIÁJUK: 

Sziki mikroformák (padkák, szikfokok, szikes laposok) 

Hortobágy  Európa  legnagyobb  összefüggő  szikes  talajú  területe,  a  Kárpát‐medence 

legváltozatosabb mikromorfológiai adottságú tájtípusa. Hortobágyot elsősorban nem makro‐ 

és  mezoformakincse,  hanem  szolonyec  szikes  talajai  és  az  ezekhez  kapcsolódó 

mikroformakincs  teszi  különlegessé.  A  sziki  talajtípusok  változatossága  és  a  hozzájuk 

kapcsolódó  kémiai  unikalitások,  mozaikossága  emelhető  ki  leginkább,  mely  a  puszta 

növényvilágában is tükröződik. 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 talajvízszint süllyedése 

 sziki mikroformák sérülése, erodálódása, pusztulása. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 talajvízszint süllyedésének megállítása. 

Padkásodás  Szikfokvizek 

 
SZIK ÁLTAL BEFOLYÁSOLT SZÁRAZ ÉS VIZES PUSZTAI ÉLŐHELYEK ÉLŐVILÁGA: 

Rövidfüvű szikes gyepek, zsombékosok, löszgyepek, mocsarak, mocsárrétek vegetációja 

A  Hortobágy  füves  pusztái  közül  táji,  tájképi  és  tájhasználati  szempontból  a  rövidfüvű, 

legkiterjedtebb  állományokat  alkotó  szikes  gyepek  a  legjelentősebbek.  Közülük  a 

mézpázsitos  szikfoki  és  vaksziki  társulások  speciális  sótűrő  fajaik  révén  kiemelkedő 

természeti jelentőséggel bírnak. A szolonyec szikesek zsombékosodása ritkaságnak számít, a 

kialakuló  zsombékos  formakincseket  részben  a  zsombékgiliszták  nagy  aktivitása  okozza. A 

víztől  nem  járt  hátakon  fajgazdag  löszgyepek  helyezkednek  el.  Legtöbbször  a  cickafarkas 

füves  pusztával  alkotnak  változatos,  felszíni  formákban  is  gazdag  mozaikrendszert.  A 

Hortobágyi  mocsarak  közül  igazi  hungarikumnak  számítanak  a  fehér  vizű  szikes  tavak 

speciális  képződményei, melyek  a  sekélyebb, helyi  vízellátottságú mocsarak  kiszáradásával 

váltak fehér sókiválásos szikes tómedrekké.   
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PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 talajvízszint süllyedése 

 veszélyeztető  emberi  tevékenységek  megnyilvánulása:  gyepek  feltörése,  elszántás, 

túllegeltetés, közvetlen zavarás 

 vonalas létesítmények →élőhelyek elszigetelődése 

 kívülről érkező szennyeződések, havária helyzetek 

 mozaikok érintkezésének, kapcsolatának sérülése 

 invazív képességű fajok terjedése. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 extenzív legeltetéses állattartás 

 degradált gyepterületek rehabilitációja, szántóterületek visszagyepesítése 

 vízháztartás egyensúlyának helyreállítása, fenntartása 

 fölöslegessé vált csatornák, pusztai utak felszámolása. 

Ürmös szikes  Sziksófű és sóballa 

 
Térben és időben dinamikusan változó élőhelyek mozaikossága 

A változatos sziki mikroforma világ vezetett az élőhelyek mozaikosságához, mely alapvetően 

meghatározza  a  hortobágyi  táj  arculatát.  Az  egymással  sajátos mozaikszerkezetet  alkotó 

száraz pusztai növényzet és a vizes‐mocsaras élőhelyek elválaszthatatlan egységet alkotnak, 

területük  az  éghajlati  jellemzők  hatására  folyamatos  változik.  Csapadékosabb  években  a 

nedves  rétek,  mocsarak,  míg  szárazabb  években  a  száraz  pusztai  gyepek  felülete 

kiterjedtebb. Ez a dinamikus változás a legeltetésre is közvetlen kihatással van. Az ember és a 

természet  harmonikus  együttélése  nyomán  kialakult  táji‐,  természetvédelmi  szempontból 

értékes mozaikos  élőhelyek  védett  és értékes  társulásoknak, növény‐  és  állatfajnak  adnak 

otthont. A  puszta  különlegessége,  hogy  viszonylag  kevés  számú  növényfaj  képes  többféle 

egymástól  jelentősen  eltérő  társulást  létrehozni,  mely  igen  magas  biodiverzitást 

eredményez.  Természetvédelmi  jelentőségén  túl  vizuális,  esztétikai  szempontból  is 

kiemelkedően fontos az említett puszta‐mocsár mozaikok érintkezése, kapcsolata. 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 talajvízszint süllyedése 
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 veszélyeztető  emberi  tevékenységek  megnyilvánulása:  gyepek  feltörése,  elszántás, 

túllegeltetés, közvetlen zavarás 

 kívülről érkező szennyeződések, havária helyzetek 

 mozaikok érintkezésének, kapcsolatának sérülése 

 invazív képességű fajok terjedése. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 extenzív legeltetéses állattartás 

 degradált gyepterületek rehabilitációja, szántóterületek visszagyepesítése 

 vízháztartás egyensúlyának helyreállítása, fenntartása 

 fölöslegessé vált csatornák, pusztai utak felszámolása 

 élőhely mozaikok megőrzése, rehabilitációja és fejlesztése. 

Kanalasgémek  Kamilla 

 
Füves puszták madárvilága (pl. bíbic, mezei pacsirta, vörös vércse) 

Vizes élőhelyek madárvilága (pl. barna rétihéja, gulipán, piroslábú cankó) 

A  Hortobágy  egyik  meghatározó  értéke  madárvilága,  így  Magyarország  legfontosabb 

madárélőhelye. Natura2000 Különleges Madárvédelmi Terület kijelölés alapjául 54 jelölő faj 

szolgált.  A  létrejött  védettség  feladata  a  területén  előforduló  jelölő  fajok  kedvező 

természetvédelmi helyzetének biztosítása, fenntartása. 

A Hortobágy madárvilágának gazdagságát jelzi, hogy nemcsak vízimadarak, hanem a pusztai 

madárfajok  is  nagy  számban  fordulnak  elő.  A  szikesek  legismertebb madarai  a  bíbic  és  a 

mezei  pacsirta,  a  ritkaságok  közé  pedig  a  széki  lile  és  a  székicsér  tartozik.  A  száraz  füves 

puszták madara  a  fürj,  a  fogoly,  az  ugartyúk,  a  sziki  pacsirta,  a  rétek  féltett  fajai  törpe 

vízicsibe és a csíkosfejű nádiposzáta, ez utóbbiak európai ritkaságnak számítanak. Hortobágyi 

löszhátak, pusztát övező szántóföldek legnagyobb termetű madara a túzok. 

Hortobágy  a  vizes  élőhelyek  kiterjedt  voltának  és  a  változatos  élőhely‐mozaikoknak 

köszönhetően  Európa  legjelentősebb  kontinentális  madárgyülekező  helyévé  vált. 

Csapadékos  években  tavasszal  rövid  ideig  tartó  vízborítás miatt  a  száraz  gyepek  is  vizes 

élőhelyként működnek, melynek  során  óriási madártömegek  lepik  el  a  pusztát.  Ősszel  a 

darvak világállományának több mint egyharmada időzik itt és a kipusztulás szélére sodródott 

kis liliknek is fontos vonulási állomása a Hortobágy. 
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PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 veszélyeztető  emberi  tevékenységek  megnyilvánulása:  gyepek  feltörése,  elszántás, 

túllegeltetés, közvetlen zavarás 

 vonalas létesítmények 

 élőhelyek elszigetelődése  

 fényszennyezés 

 invazív képességű fajok terjedése. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 degradált gyepterületek rehabilitációja, szántóterületek visszagyepesítése 

 vízháztartás egyensúlyának helyreállítása, fenntartása 

 értékes fajok megóvása élőhely megőrzésen keresztül. 

Bíbic  Mezei pacsirta 

Vörös vércse  Barna rétihéja 

Gulipán  Piroslábú cankó 
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FOLYÓVIZEK MENTI VIZES ÉLŐHELYEK ÉLŐVILÁGA: 

Ártéri ligeterdők, morotvák, lápok, nyílt vízfelületek társulásai 

Tisza menti madárvilág (pl. fattyúszerkő, tőkésréce, szárcsa, dankasirály) 

A  Tiszát  különleges,  gazdag  morotva  rendszer  kíséri,  amely  élő  kapcsolatot,  migrációs 

folyosót tart a Tisza és a puszta mocsarai között. A Tisza‐tó mesterséges kialakítása ellenére, 

jelentős  természeti  értékek  hordozója,  a  morotvák  átalakulásuk  ellenére  fajgazdag 

élőhelyek,  szegélyükön  úszólápok  kialakulása  figyelhető  meg.  A  tavon  és  holtágakban  a 

tündérrózsa,  tündérfátyol  összefüggő  kiterjedt  állományai  kiemelkedő  vizuális  élményt 

nyújtanak. A tározót és a Tiszát szegélyező puhafás és keményfaligetek képezik a Hortobágyi 

Nemzeti Park és egyben a VH legnagyobb, összefüggő erdős területei, melyek egyben fontos 

élőhelyek. 

A tározó fölött megmaradt, agyagos‐szakadó partok a kiemelkedő európai értéknek számító 

tiszavirág fontos szaporodó helye. 

A terület madárvilága  is  igen változatos. Kiemelendő a rétisas,  fekete gólya, kis kárókatona 

fészkelése, valamint a gémfélék jelentős állománya. A nádasok sűrűjében él a bölömbika és 

az apró termetű törpegém. 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 Tisza által szállított szennyező anyagok hatása 

 bemosódó szennyeződések, havária helyzetek 

 halászatból, horgászatból származó konfliktusok 

 invazív képességű fajok terjedése 

 élőhelyek sérülése. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 Tisza menti természetes erdők és gyepek arányának növelése, élőhelyek helyreállítása 

 Tisza‐tavi halászat, horgászat szabályozása 

 őshonos növényállomány fenntartása, tájidegen fajok kiszorítása 

 vízfolyások természetes mederrendezése, morotvák rehabilitációja 

 veszélyeztetett állatfajok védelme 

 madárfajok fészkelő, táplálkozó helyeinek védelme, zavartalanságának biztosítása. 

Tavirózsa  Fattyúszerkő 
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Tőkésréce  Dankasirály 

 

TÁJKÉP, KIEMELKEDŐ, EGYEDI LÁTVÁNYMINŐSÉG 

 
TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK EGYÜTTES ÉS EGYSÉGES MEGJELENÉSE: 

Kevés számú, elszórtan elhelyezkedő tájalkotó elemek és az ebből adódó harmónia 

Hagyományos  tájhasználattal  összefüggő  művi  elemek  (hodályok,  gémeskutak,  kunyhók) 
illeszkedése a tájba 

Mélységet adó látványelemek (kerekerdők, szárnyékerdők, halmok, pásztorépítmények) 

A  puszta meghatározója,  és  egyben  jellemzője  a  tájalkotó  elemek  elenyésző  száma,  a  táj 

diverzitásának  alacsony  volta.  Ez  a  jellegzetesség,  máshol  hátrány,  negatívum,  azonban 

Hortobágy esetében éppen a  látszólag  ingerszegény környezet  jelenti a különlegességet. A 

táj a benne elszórtan megjelenő, kevés számú természeti és művi  tájalkotó elemmel olyan 

nyugalmat áraszt, mely mai világunkban ritka és különösen értékes adottság. Az első látásra 

unalmasnak  tűnő  pusztában  szemlélődve  olyan  értékek  fedezhetők  fel, melyek  egymástól 

távoli, elszórt elhelyezkedésük miatt hangsúlyosan jelennek meg, mélységet adva a végtelen 

kiterjedésnek.  A  tájalkotó  elemek  többnyire  a  hagyományos  legeltetéses  tájhasználat 

szolgálatában állnak (pl. gémeskutak, hodályok, kunyhók, szárnyékerdők), ennek köszönhető 

harmonikus illeszkedésük, tájba simuló megjelenésük. A természeti és művi tájalkotó elemek 

együttesen  képezik  szerves  részét  a  tájnak, harmonikus megjelenésük  kiemelkedő  értéket 

képvisel. 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 negatív szegélyek 

 vonalas létesítmények 

 tájidegen, pusztuló építmények 

 sűrűsödő beépítések 

 nem kívánatos fásítások, tájhasználatok megjelenése a tájban. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 építmények hagyományos kialakítása, tájba illesztése 

 tájidegen építmények felülvizsgálata, elbontása, átalakítása 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
31 

 hagyományos  tájhasználathoz  kötődő  építmények  felülvizsgálata,  felújítása, 

karbantartása 

 építmények elhelyezésnek szabályozása 

 csatorna‐felszámolási, légvezeték kiváltási projektek folytatása 

 kerekerdők felülvizsgálata, optimális méretű erdőfoltok kialakítása 

 tájidegen fásítások felszámolása 

 nagyobb erdőtömbök felülvizsgálata, felszámolása, kerekerdőkké alakítása 

 nemkívánatos tájhasználati módok felszámolása, tájléptékű rehabilitáció. 

Kevés számú, elszórtan elhelyezkedő tájalkotó elem  Gémeskutak 

 

Seggenülő hodály (Cserepes puszta)  Szárnyékerdő 

 
TÁJKÉP SAJÁTOS TÉRARÁNYA: 

Töretlen látóhatár ‐ horizont takaratlansága 

Fátlan, nyílt legelőtáj 

A  Hortobágy meghatározó  és  egyben  legfontosabb  tájképi  jellemzője  a  sajátos  térarány, 

mely a horizont takaratlanságából fakad. Napjainkban kiemelkedő értéket képvisel a zsúfolt 

beépítések  ellenpontjaként megjelenő  pusztai  táj  nyíltsága  és  áttekinthetősége, melynek 

fennmaradása  geomorfológiai  és  természeti  adottságainak,  valamint  ahhoz  illeszkedő 

hagyományos  tájhasználatának  köszönhető.  A  fennmaradt  nyílt,  fátlan  legelőtájnak 

köszönhetően  a  végeérhetetlen  legelők  találkozása  az  égbolt  kupolájával,  egyedi 

látványminőség hordozója. Ez a töretlen látóhatár szinte egyedülálló jelenség, unikális érték 

hazánkban.   
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PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 negatív szegélyek 

 vonalas létesítmények 

 nem kívánatos fásítások, tájhasználatok megjelenése a tájban. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 csatorna‐felszámolási, légvezeték kiváltási projektek folytatása 

 kerekerdők felülvizsgálata, optimális méretű erdőfoltok kialakítása 

 tájidegen fásítások felszámolása 

 nagyobb erdőtömbök felülvizsgálata, felszámolása, kerekerdőkké alakítása 

 nemkívánatos tájhasználati módok felszámolása, tájléptékű rehabilitáció. 

Töretlen látóhatár 

Fátlan, nyílt legelőtáj 

 
TERMÉSZETI JELENSÉGEK, TÜNEMÉNYEK: 

Délibáb, lemenő és felkelő nap, „felhőjáték”, csillagkupola, évszakok színváltozása 

A  pusztai  tájhoz  hozzá  tartozik  a  délibáb  fénytüneménye,  az  augusztusi  éjszaka 

csillagkupolája, a  lenyugvó nap földet érő vörös korongja, hozzátartoznak a pusztai viharok, 

az  évszakok  színváltozása.  A  Hortobágy  nevével  összefonódó  délibáb  különleges 

fénytünemény,  mely  furcsa  alakzatokat  varázsol  a  látóhatár  peremére.  Az  évszakok 

színváltozásával,  a  puszta  tavaszi  zöld  színe május  közepére  vörösre  vált,  nyár  derekára 

aranysárga  színekben  játszik. Magasról  szemlélve  a Hortobágyot, mint  valami óriási  színes 

szőnyeg  terül el  alattunk. Középen észak‐déli  irányban ezüstösen  csillan meg  a Hortobágy 

folyó, e három színfolt egymásba  fonódása a Hortobágy három arcát  tárja  fel. Ezek azok a 

varázslatok, amelyeknek megéléséhez a nyílt pusztai táj biztosítja az elemi erejű hátteret. 
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PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 táji adottságokat, sajátos térarányt, beépítetlenséget veszélyeztető tényezők. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 táj adottságait, sajátos térarányát, beépítetlenségét megőrző intézkedések. 

Felhőjáték  Délibáb 

 
ÁLLATOK CSOPORTOS MEGJELENÉSE A TÁJBAN: 

Vonuló darvak, vadludak, seregélyek, fenyőrigó 

Legelő csordák, nyájak, ménesek 

A hagyományos  legeltetéses  állattartás,  a  legelő  állatállomány  (csordák, nyájak, ménesek) 

tájban  való megjelenése  a  Hortobágy  tájképének  jellemző  része.  Ezt  a  hatást  fokozza  a 

területen fellelhető értékes állatvilág látványa, mint a daruvonulás, gémtelepek, stb. 

A madárvonulás  a  puszta  tavaszi,  őszi  életének  tájképet  is meghatározó  hangulati  eleme, 

egyben  kiemelkedő  természeti  értéke  is.  A  madárvonulás  leglátványosabb  eseménye  a 

darvak  és  vadludak  vonulása,  a  hajnali  vagy  alkonyati  húzás,  amikor  madarak  tízezrei 

mozognak  egyszerre.  A  Tisza  tó  és  a  halastavak  nagytömegű  vízimadarat  vonzzanak 

gyülekező  és  csoportos  fészkelőhelyként,  mely  többek  között  gémtelepek  látványában 

nyilvánul meg.  

Szintén meghatározó  a  csordák,  nyájak, ménesek  jelenléte  a  nyílt  legelőtájon.  A  pusztai 

őshonos állatállomány vonulásának, delelésének,  legelésének  látványa a Hortobágyi  tájkép 

nélkülözhetetlen és szerves része. 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 természeti értékeket, élővilágot, hagyományos állattartást veszélyeztető tényezők. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 élővilág‐védelmi  kezelési  irányok  és  az  extenzív  legeltetéses  állattartás  során 

meghatározott irányelvek. 
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Vonuló darvak  Fenyőrigó 

Legelő ménes  Legelő szürkemarha gulya 

 

TÁJHASZNÁLAT 

 
HAGYOMÁNYOS LEGELTETÉSES ÁLLATTARTÁS: 

Extenzíven legeltethető, őshonos és honosult állatfajták (szürkemarha, rackajuh, nóniuszló) 

Legeltetés múltban gyökerező pásztoroló tartási módozatai (szabad, szabad láb alóli, áthajtó, 
túllegeltetés) 

Hortobágy  hagyományos  tájhasználatának  jelentősége  sajátos  kettősségében  rejlik. 

Alapvetően  kiemelkedő  szerepű  a  természeti,  táji,  tájképi  értékek  fenntartásában, 

ugyanakkor  egyben  védendő,  megőrzendő  hagyományos  tájhasználati  forma,  mely 

hozzájárul  az  őshonos  állatfajták  fennmaradásához.  Tájhasználatának  állandósága  a 

legeltetéses  állattartással  fenntartott  gyepterületek  meghatározó  arányában  mutatkozik 

meg, az egyéb területhasználati formák mindig is alárendelt szerepet játszottak a történelem 

folyamán. 

A  térben  és  időben  is  dinamizmus  jellemezte  hagyományos  legeltetéses  tájhasználatot 

alapvetően befolyásolja az állatállomány összetétele és nagysága, a szik által meghatározott 

száraz  és  vizes  pusztai  élőhelyek  sajátos,  folyamatosan  változó  mozaikszerkezete.  A 

legeltetés múltban  gyökerező módozatai,  gyakorlatai, mely  az  egyes  állatfajok  és  a  szikes 

gyepek  speciális  kapcsolatán  alapszik,  különleges,  fenntartandó  értéket  képvisel.  A  tájban 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
35 

megjelenő  magyar  szürke  marhának  kiemelkedő  szerepe  van  pusztai  gyepes  élőhelyek 

fennmaradásában. 

Pásztoroló  tartási  forma  sajátos  jellemzője  az  állandóan mozgó  nyájak,  gulyák, ménesek 

tavasztól‐őszig  tartó  jelenléte  a  pusztán.  Ez  az  évszázados  tartási  forma,  a  vele  szorosan 

összefonódó pásztorkultúrával egyedi, sajátos értékét képviseli a Hortobágynak. 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 megfelelő összetételű és mennyiségű állatállomány hiánya 

 birtokszerkezet aprózódása, 

 hagyományos legeltetés helyett modernebb legeltetés irányába történő elmozdulás 

 értékmegőrző pásztorkodás és pásztorkultúra eltűnése 

 élő kapcsolat hiánya a közvetlen környező településekkel 

 gazdaságossági kérdések. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 gyepek adottságaihoz, természetvédelmi igényekhez igazodó legeltetés 

 állatállomány célzott használata, hagyományos legeltetési formák alkalmazása 

 állatfajok, fajták, helyes megválasztása, optimális állatlétszám kialakítása 

 elsősorban a szarvasmarha‐ és rackaállomány növelése 

 területhasználati,  birtokszerkezeti  szabályok  meghatározása  közbirtokossági  forma 

figyelembevételével 

 legeltetési társulatok kialakítása 

 a pásztorkultúra fennmaradását is szolgáló szabályok meghatározása 

 csordahajtó utak felélesztése (Balmazújváros, Tiszacsege, Egyek, Nagyiván) 

 saját logójú helyi termékrendszer kidolgozása. 

Szürkemarha  Racka juh 

Nóniusz ménes  Szabad láb alóli legeltetés 
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RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG 

 
A NOMADIZÁLÓ ÉLETFORMA ŐSKORI, KORATÖRTÉNETI EMLÉKEI: 

Sajátos, halmos temetkezési formák: Ex lege védett halmok, kurgánok megjelenése a tájban 

A késő rézkor és kora bronzkor (Kr. e. 3300‐2600) folyamán K‐Európa sztyeppéiről a Tiszántúl 

füves területeire beköltöző nomadizáló, nagyállattartó életmódot folytató közösségek vezető 

rétegének temetkezései fölé emelt mesterséges földművek a nagy őskori kurgánok, melyek a 

VH  területén nagy  számban  őrződtek meg  és  sajátos  alkotóelemei  a hortobágyi  tájnak. A 

kurgánok általában az egykori vízfolyások partját követve sorakoznak egymás után. A kurgán 

temetkezések  megjelenésének  különleges  értéke,  hogy  e  sajátos  őskori,  sztyeppei 

temetkezési forma legnyugatabbi előfordulásait jelentik az eurázsiai sztyeppe öv területén. 

Mind  korukat,  mind  méretüket  tekintve  meg  kell  különböztetni  a  nagyméretű  őskori 

kurgánokat  a  római  császárkori  (Kr.  u.  2‐3.  század)  –  szintén  kelet‐európai  eredetű  – 

szarmata  törzsek  előkelőinek  emelt  kis,  vagy  apróhalmoktól,  melyek  halmos  temetőket 

alkotva nagyobb csoportokban fordulnak elő (Poroshát, Kockakút). 

A halmok elsősorban kultúrtörténeti értékek, azonban természeti értékük is jelentős, mivel a 

lösznövények menedékhelyei, továbbá jellegzetes hortobágyi tájalkotó elemek.  

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK:  

 elszántás 

 gyomosodás 

 elhordás 

 illegális fémkeresőzés 

 régészeti leírásuk nem megfelelő. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 szakszerű felmérés (természetvédelem, régészet) 

 művelés megszüntetése, kötelezés a visszagyepesítésre 

 legeltetés, vagy kaszálás megoldása 

 megbontott, roncsolt halomtestek rekonstrukciója 

 szükségtelenné vált műtárgyak (háromszögelési pontok, magassági jelek) eltávolítása. 

 
Átnyaraló darvak, halmok  Ligeti zsálya ‐ halom 
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KIEMELTEN VÉDETT, NYILVÁNTARTOTT ÉS AZONOSÍTÁSRA VÁRÓ RÉGÉSZETI LELŐHELYEK: 

Ex  lege  védett halomsíros  római  császárkori  (szarmata)  temetők,  középkori  települések és 
templomok (Máta, Poroshát, Angyalháza) 

A  korabeli  élet  nyomait  őrző  őskori,  római  császárkori,  népvándorláskori  és  középkori 
régészeti lelőhelyek (Zám‐ újkőkori lh.; Kockakút‐római császárkori kishalmos temető; Árkus‐ 
szkíta és avar temető) 

A korabeli élet nyomait őrző különböző korszakokban keltezhető régészeti lelőhelyek 

A Hortobágy VH területén 187 nyilvántartott  (köztük 4 kiemelten védett) régészeti  lelőhely 

mellett kb. minimum kétszer, háromszor ennyi, eddig még nem felkutatott (nem azonosított) 

régészeti  lelőhely  található,  melyek  a  korabeli  élet  nyomainak  régészeti  jelenségeiben, 

különböző –  szerves és  szervetlen – maradványok mellett anyagi,  tárgyi elemek  (régészeti 

leletek) formájában őrzik a terület több, mint 7 ezer éves múltját. A terület első – középső 

neolitikum  középső  időszakából  dokumentálható  –  megtelepülését  követően  különböző 

eredetű  (etnikumú),  különböző  anyagi  és  szellemi  kultúrával  rendelkező  közösségek 

(népcsoportok)  egészen  napjainkig  folyamatosan  használták  a  területet  és  annak  sajátos 

ökológiai  adottságaihoz  alkalmazkodva  alakították  ki  a  jellegzetes  kultúrtájat.  A  hosszú 

évezredek  során  formált  és megőrzött  kultúrtáj,  valamint  az  ezzel  összefüggő  jellegzetes 

tájhasználat tekintetében egyedülálló értéket képvisel a Hortobágy Európában. 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 nem azonosított és nem nyilvántartott lelőhelyek magas aránya (kb. 60‐70%) 

 talajmozgatás (vékony a humuszréteg) 

 illegális fémkeresőzés 

 útépítések, közművezetékek fektetése 

 jelentős földmunkával járó építkezések (mezőgazdasági telepek) 

 szénhidrogén vezetékek földtakarása érdekében végzett talajletermelés. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 szisztematikus  régészeti  topográfiai  munka  elvégzése  szükséges  (terepbejárások, 

kutatások) 

 lelőhelyek  kiterjedésének,  pontosabb  feltérképezése  a  hatékonyabb  védelem 

érdekében (roncsolásmentes vizsgálatok) 

 idegenforgalmi bemutatás (kevésbé veszélyeztetett lelőhelyeknél) 

 mezőgazdasági művelés tilalma a vékony fedőréteggel rendelkező lelőhelyeknél. 
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MŰEMLÉKI ÉRTÉK 

 
MŰEMLÉKEK: 

Csárdák,  szekérállás:  Nagyhortobágyi  csárda  és  szekérállás,  Kishortobágyi‐,  Kadarcsi‐, 
Meggyes csárda 

Hidak: Nagyhortobágyi (Kilenclyukú) kőhíd, Szent Ágota híd 

Pásztorhajlék: Sárkány pásztor kunyhó 

A Hortobágy meghatározó emblematikus elemei a fő közlekedési utak menti pusztai csárdák, 

folyókon átvezető kőhidak, melyek egyben a VH legjelentősebb műemlékei is. 

A  csárdák  a  18.  században  fellendülő  gazdasági  élet  fontos  építményei,  jellegzetes  alföldi 

vendéglátó épületek, melyek a  legjelentősebb áthaladó kereskedelmi, postai és állathajtási 

utak mellett  egynapi‐félnapi  járásra  helyezkedtek  el.  A  Hortobágy  területén  lévő  egykori 

árvizeknek kitett cölöp és deszka hidak helyén a közlekedés biztonságossá tétele érdekében 

szilárd anyagú kőhidak épültek. Ezek közül a Nagyhortobágyi (Kilenclyukú) kőhíd a Hortobágy  

jelképévé vált. A Sárkány kunyhó a pásztorélet egyetlen műemléki védettségű építménye a 

VH‐n. 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 tulajdonosi – bérlői változások (Kishortobágyi csárda) 

 33‐as út csökkenő forgalma 

 turizmus helyzetének változása, látogatóforgalom csökkenése. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 8 műemlék eredeti funkciójának és folyamatos használatának fenntartása 

 rendszeres karbantartási periódusok betartása 

 műemléki  jelentőségű  terület  (MJT)  kijelölése  (Nagyhortobágyi  csárda  –  egykori 

Szekérállás ‐ Nagyhortobágyi kőhíd és műemléki környezetük). 
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Nagyhortobágyi csárda  Kishortobágyi csárda 

Kadarcsi csárda  Meggyes csárda 

Nagyhortobágyi (Kilenclyukú) kőhíd  Szent Ágota híd 

 

Pásztormúzeum (egykori szekérállás)  Sárkány‐kunyhó 
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ROMMARADVÁNYOK: 

Árpád  és  középkori  templomok,  monostor:  Papegyháza  templom  maradványai,  Ohat 
monostor és templom maradványai 

A Hortobágy  területén  a  kulturális  örökség 

elemei az i.e. 3. évezredtől kezdődően jelen 

vannak  (kurgánok,  földből  készült 

védművek).  Jóval  később,  az  i.sz.  10‐11. 

században jöttek létre azok a települések és 

nemzetségi  monostorok,  amelyek  bár  a 

török  hódoltság  alatt  elpusztultak,  de 

maradványaikat  feltárták  (Papegyháza, 

Ohat‐Telekháza).  
Papegyházi templom‐rom 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 11‐17. század közötti települési viszonyok hiányos ismerete 

 védettség hiánya – nemzetiségi monostorok (Ohat, Zám) templommaradványai 

 sorsára  hagyott,  részben  visszatemetett  templommaradványok  (Papegyháza, Ohat  – 

Telekháza). 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 módszeres régészeti topográfiai munka elvégzése 

 értékek feltárása és bemutatása. 

 szakszerű helyreállítás 

 történeti kert kialakítása a templomrom körül 

 

HAGYOMÁNYOS PÁSZTORÉPÍTMÉNYEK: 

Ember számára készült pásztorhajlék: kontyos kunyhó, nyeregtetejű pásztorkunyhó, cserény, 
vasaló 
Állatok számára készült építmények: gémeskút, hodály, szárnyék, karám, akol, szín 

A  világörökségi  helyszín  jellegzetes  védendő,  illetve  újra  kialakítandó  építményei  a  szilaj 

pásztorkodáshoz  kapcsolódó,  eredeti  bélyegeket  hordozó  pásztorépítmények, melyek  két 

nagy  csoportba  sorolhatók,  az  állatok  védelmére  és  ellátására,  valamint  az  emberi 

tartózkodásra  szolgáló  pásztorhajlékok  és  kiegészítőik.  Az  említett  építmények  a 

pásztorkodás  létfeltételét  képezik  és  a  táj  emblematikus  jelképei  is  egyben.  A  pásztorok 

számára  készült  kunyhók,  vasalók  mellett  az  állattartás  építményei  dominálnak,  mint  a 

karámok, szárnyékok, hodályok, továbbá a pusztai élethez nélkülözhetetlen gémeskutak. 

Az  állattartás  építményei  az  idők  során  fokozatosan  átalakultak,  az  addig meghatározóan 

nádból épült ideiglenes építmények helyébe a vályogból épült tanyák, a szárnyékok helyébe 

pedig  a hodályok  léptek.  Ez utóbbiak napjainkig  fennmaradtak, melyek  közül  több  őrzi  az 

eredeti építési technikát, formavilágot és anyaghasználatot.  
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Az  eredeti  bélyegeket  hordozó  legeltetéses  állattartáshoz  kapcsolódó  pásztorépítmények 

műemléki értékek, a pásztorkultúra részei és egyben meghatározó tájalkotó elemek, melyek 

harmonikus egységet alkotnak a hortobágyi pusztával. 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 állapotfelmérés, értékleltár teljes körűen nem áll rendelkezésre 

 nem kielégítő állapot, a fenntarthatóság feltételeinek hiánya 

 felhagyás 

 túlfejlesztés 

 ipari jellegű kezelési és tárolási technológiák előírása (EU előírások). 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 szakszerű értékleltár, állapotfelmérés készítése, teljessé tétele 

 műemléki felvételezés elindítása 

 eredeti bélyegeket őrző pásztorépítmények felújítása 

 hagyományőrzésre  vonatkozó  építési  előírások  bevezetése  –  meglévő  építmények 

használatára  történő  ösztönzés  (turisztikai  bemutatás  pl.  1‐1  híres  pásztor 

számadótanya bemutató ‐ kiállítóhellyé fejlesztése). 

Kunyhó (Szárnyékos)  Hodály (Szárnyékos) 

Vasaló (Sárkány kunyhó)  Gémeskút (Magdolna puszta) 
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EGYÉB NEM VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK: 

Gazdasági‐ és közösségi épületek: Halastó központ vendégház, magtár, malom 

Egyéb gazdasági és mérnöki építmény: Bánó udvar‐ víztorony, Dékány zsilip, 

A VH‐n igen kevés védelemre javasolható, agráripari és közösségi épített örökségi elem van. 

Ezek  egyike  az  un.  Halastó  központ,  ahol  lakások,  gazdasági  épületek mellett magtár  és 

malom  található. Ezek egyediségük miatt  ipartörténeti  jelentőségűek. A 20.  sz.‐i  iparosítás 

néhány agráripari és mérnöki létesítményt hozott létre, mint a víztorony és a zsilip, amelyek 

egyediségüknél fogva az épített örökség részét képezik.  

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 19‐20.  századi  ipari,  közlekedési,  mezőgazdasági,  kommunális  és  kulturális 

építményekről, műtárgyakról nincs értékvizsgálat. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 értékvizsgálat elkészítése 

 helyi értékvédelem szerepe. 

Halastó központ vendégház  Dékány zsilip 

 

TÁRGYI ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉG 

 
PÁSZTORKULTÚRA PRIMÉR FORRÁSAI ÉS TÁRGYI EMLÉKEI: 

 Pásztorélet, pásztortársadalom, betyárvilág, építéstechnológia, eszközkészítés, ‐használat, 
viselet, népzene, ‐szokások, gasztronómia 

Hortobágy esetében egyedi  sajátosságokat mutat a  természetben élő, munkálkodó ember 

tárgyi  és  szellemi  öröksége,  a  pásztorkultúra. Mint  minden  társadalmi  csoportnál,  itt  is 

megvan  a  tagozódási  rendszer,  amely  a  célszerűséget  segíti.  A  pásztorok  tudásukat 

belenevelődéssel  sajátították  el.  Így  értettek  a  jószágok  legeltető  tartásához  és  az  ehhez 

kapcsolódó  feladatok ellátásához  is, az állatok gyógyításához, a  jószág és a maguk számára 

készített  egyszerű  építmények  felállításához,  munkaeszközeik  és  egyszerű  ételeik 

elkészítéséhez. Ruházatuk  is sajátságos,  jellegzetes, a mindennapi munkához alkalmazkodó, 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
43 

célszerű  volt.  A  Hortobágyi  pásztorkultúra  elmaradhatatlan  részei  a  tánc  és  a  népdal. 

Hiedelemviláguk, szokásaik archaikusnak tekinthetők. 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 megfelelő  tudással  rendelkező  pásztorok  hiánya  (nem  kedvelt  szakterület+oktatási 

probléma) 

 a  szakma  megbecsültségének  hiánya  –  bizonytalan,  kiszámíthatatlan  megélhetési 

lehetőség. 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 a szakma megújulásának elősegítése, az „elpásztortalanodás” megakadályozása 

 intézményesített oktatási háttér létrehozása (speciális iskola, terepi gyakorlat) 

 hagyományos gazdálkodási és életformák újraélesztése, bemutatása – több kiállító és 

bemutatóhely 

 fesztiválok programjainak komplexebbé tétele 

 több  tematikus  bemutatóhely  kialakítása  (gulyás  és  juhász  bemutató  egység, 

személyes kontaktus a pásztorokkal) 

 szabadtéri bemutatóműhely (hagyományos építéstechnológia bemutatása). 

Pásztorszokások 

 

 

 

 

Viselet  Pásztortánc  Slambuc 
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PÁSZTORKULTÚRA SZEKUNDER FORRÁSAI 

Irodalom, képzőművészet, filmművészet, műtárgyak, gyűjtemények 

Történelmi,  irodalmi,  képzőművészeti,  néprajzi  értékek  Hortobágy  szellemi  arculatát 

gazdagítják.  A magyar  életnek  és  a  pásztorkodásnak  sok  ősi  sajátosságát megőrző  egyedi 

életmód  már  igen  korán  az  érdeklődés  előterébe  került,  melynek  során  szépírók  és  a 

néprajzkutatók  részéről  keletkező  könyvtárnyi  anyag  jó  része  alapműnek  tekinthető  és 

szellemi örökségünk egyik forrása. Ugyanakkor nem elhanyagolható a puszta színeit, fényeit 

megörökítő  művészek  alkotásai,  valamint  a  hortobágyi  pásztorok  tárgyi  kultúrája  sem, 

amelynek gazdagsága, egyedisége nemzeti öntudatunk egyik alkotó eleme. 

PROBLÉMÁK, VESZÉLYEK: 

 Szisztematikus nyilvántartás hiánya 

 Rendszeres és rendszerezett gyűjtőmunka hiánya (a meglévő anyagok gondozásának 

és bemutatásának korlátai) 

KEZELÉSI IRÁNYOK: 

 Nyilvántartás  létrehozása  (a  már  ismert  tárgyi  és  szellemi  alkotások  komplett 

adatfelvételezésével) 

 Gyűjteményi állomány bővítése, méltó körülmények között való archiválása, tárolása 

és bemutatása a nagyközönség számára. 

Gyűjtemények  Műtárgyak  Irodalom 

 

 Kézműves termékek
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III.B.  A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN KIEMELKEDŐ 

EGYETEMES ÉRTÉKE MEGŐRZÉSÉNEK, 

FENNTARTÁSÁNAK ÉS BEMUTATÁSÁNAK CÉLJAI 

ÉS STRATÉGIÁI 
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III.B. A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN KIEMELKEDŐ 
EGYETEMES ÉRTÉKE MEGŐRZÉSÉNEK, 
FENNTARTÁSÁNAK ÉS BEMUTATÁSÁNAK CÉLJAI 
ÉS STRATÉGIÁI 

A  KEÉ megőrzésének,  fenntartásának  és  bemutatásának  céljait  és  stratégiáit  jelen  fejezet 

elsődlegesen  az  értékeket  hordozó  attribútumok  (indokolt  esetben  attribútumcsoportok) 

szerint taglalja (III.B.1‐3.,9. alfejezetek esetén). Azon tematikáknál, ahol az érték‐hordozókra 

lebontott  ismertetés  nem  lehetséges,  ott  a  kifejtés  az  adott  szakterületre  koncentráltan 

történik  (III.B.4‐10.  alfejezeteknél), míg  a  fejezetet a  cselekvést meghatározó prioritásokat 

érték‐kategóriánként bemutató összefoglaló alfejezet zárja. 

Az attribútumok szerint kifejtett témakörök (B.1.,2.,3.,9.,11. alfejezetek) 

   a kutatás 

   az optimális megőrzési állapot  meghatározása 

   a  megőrzési  állapot  fenntartása  ,  javítása  (helyreállítás,  rehabilitáció;  gondozás, 

karbantartás; időszaki korrekciós tevékenységek)  

   a fenntarthatóság növelése  

   a cselekvést meghatározó priorítások 

esetén az alfejezetekben részletesen kifejtett javaslatok lényegét ‐ tömörített formában ‐ az 

alábbi táblázat egybefoglalva is tartalmazza. A táblázat célja a szükséges rendszerezésen túl, 

a megállapítások egyes értékhordozók szerinti (horizontális) áttekinthetősége és a szorosan 

kapcsolódó, illetve egymásra épülő témakörök összefüggéseinek érzékeltetése volt. 
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Érték�
kategória� ATTRIBÚTUMOK� KUTATÁS�

OPTIMÁLIS�MEG�RZÉSI�
ÁLLAPOT�

MEGHATÁROZÁSA�

MEG�RZÉSI�ÁLLAPOT�FENNTARTÁSA,�JAVÍTÁSA�
FENNTARTHATÓSÁG�

NÖVELÉSE�

CSELEKVÉST�
MEGHATÁROZÓ�
PRIORITÁSOK�HELYREÁLLÍTÁS,�REHABILITÁCIÓ GONDOZÁS,�

KARBANTARTÁS�
ID�KÖZI�KORREKCIÓS�

TEVÉKENYSÉGEK�

A�
tá
ja
t�m

eg
ha

tá
ro
zó
�te

rm
és
ze
ti�
ér
té
ke
k�

Sziki�mikroformák�(padkák,�
szikfokok,�szikes�laposok)�

� �A�csapadékmennyiség�
és�intenzitás�
változásának�és�a�
talajvízszint�
csökkenésének�hatása�
a�szikes�talajokra�és�a�
szikes�mikroformákra�

� A�padkásodás�
feltételeinek�és�
folyamatának�vizsgálata�

� Mikroforma�
értékkataszter�
készítése�

� A�tiszántúli�típusú�
zsombékosodás�
részletes�kutatása�

� Talajvízháztartást�
veszélyeztet��vonalas�
létesítmények�
felmérése�

� Sértetlen,�sziki�
mikroformákban�
gazdag,�megfelel�en�
legeltetett,�változatos�
formakincs��terület,�
ép�kisformákhoz�
kötött�vízrendszerrel�

� Talajvízháztartást�
veszélyeztet�,�természetes�
lefolyást�akadályozó�vonalas�
létesítmények�felszámolása�

� A�kisformákhoz�kötött�
vízrendszerek�m�ködésének�
biztosítása,�az�erózióbázis�
m�ködésének�helyreállítása

� 2012�évi�állat�létszám�20�
30%�os�növelése,�a�
legeltetés�szélesebb�kör��
kiterjesztése�

� Nagyméret��keréknyomok�
felszámolása�

� Töltésen�vezetett�földutakon�
átereszek�létesítése�

� Legeltetés
� Csak�a�

legszükségesebb�
arányban�kaszálás�

� Jelent�s�mechanikai�
sérülések�(pl:�
beszántás,�
nagyméret��
keréknyomok),�
szennyezések�
elhárítása,�
felszámolása�

� A�vízháztartás�
optimalizálása�

� A�hagyományos�
legeltetéses�tájhasználat�
ösztönzése,�megfelel��
társadalmi,�anyagi�
elismerése�

� Szabályozási�el�írások�

� A�tájra�jellemz��
vízháztartás�meg�rzése,�
a�talajvízszint�
süllyedésének�
megállítása�

� Tájsebek,�
talajvízháztartást�
veszélyeztet��vonalas�
létesítmények�
felszámolása�

� Gyepgazdálkodáshoz�
szükséges�legeltetett�
állatlétszám�
optimalizálása,�a�gépi�
kaszálás�alacsony�
szinten�tartása�mellett�

Rövidfüv��szikes�gyepek,�
zsombékosok,�löszgyepek,�
mocsarak,�mocsárrétek�

vegetációja�

� A�táj�fenntartásában�
meghatározó�szerepet�
játszó�környezeti�
ökológiai�tényez�k�
vizsgálata�

� Részletes�vegetáció�
térkép�elkészítése�

� Ép�helyi�vízgy�jt�j�,�
degradatív�
folyamatoktól�
mentes,�fajgazdag�
él�helyek�

� Talajvízháztartást�
veszélyeztet�,�természetes�
lefolyást�akadályozó�vonalas�
létesítmények�felszámolása�

� A�kisformákhoz�kötött�
vízrendszerek�helyreállítása�

� 2012�évi�állat�létszám�20�
30%�os�növelése,�a�
legeltetés�szélesebb�kör��
kiterjesztése�

� Tájsebek,�nagyméret��
keréknyomok�felszámolása�

� Özönnövények�
visszaszorítása,�felszámolása

� Degradált�gyepterületek�
rehabilitációja,�
szántóterületek�
visszagyepesítése�

� Legeltetés
� Csak�a�

legszükségesebb�
arányban�kaszálás�

� A�legel�k�téli�
pihentetése�

� Jelent�s�mechanikai�
sérülések�(pl:�
beszántás,�
nagyméret��
keréknyomok),�
szennyezések�
elhárítása,�
felszámolása�

� Visszagyepesítések�
� Amerikai�típusú�fire�

management�
honosítása�

� A�vízháztartás�
optimalizálása�

� A�hagyományos�
legeltetéses�tájhasználat�
ösztönzése,�megfelel��
társadalmi,�anyagi�
elismerése�

� Szabályozási�el�írások�

� A�tájra�jellemz��
vízháztartás�meg�rzése,�
a�talajvízszint�
süllyedésének�
megállítása�

� Tájsebek,�
talajvízháztartást�
veszélyeztet��vonalas�
létesítmények�
felszámolása�

� Gyepgazdálkodáshoz�
szükséges�legeltetett�
állatlétszám�
optimalizálása,�a�gépi�
kaszálás�alacsony�
szinten�tartása�mellett�

� Invazív�fajok�elleni�
védelem�

�
�
�
�
�
�
�
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Érték�
kategória� ATTRIBÚTUMOK� KUTATÁS�

OPTIMÁLIS�MEG�RZÉSI�
ÁLLAPOT�

MEGHATÁROZÁSA�

MEG�RZÉSI�ÁLLAPOT�FENNTARTÁSA,�JAVÍTÁSA�
FENNTARTHATÓSÁG�

NÖVELÉSE�

CSELEKVÉST�
MEGHATÁROZÓ�
PRIORITÁSOK�HELYREÁLLÍTÁS,�REHABILITÁCIÓ GONDOZÁS,�

KARBANTARTÁS�
ID�KÖZI�KORREKCIÓS�

TEVÉKENYSÉGEK�
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Térben�és�id�ben�
dinamikusan�változó�

él�helyek�mozaikossága�

� A�dinamikus�
mozaikstruktúrák�
m�ködését�
meghatározó�
természetes�
diszturbancia�
folyamatok�elemzése�

� Az�ökológiai�
sajátosságokhoz�
igazodó�változatos,�
típusos�szegélyekkel�
(ökotonokkal)�
kapcsolódó�él�helyek�
különböz�ségéb�l�és�
együttlétéb�l�adódó�
mozaikosság�

� A�kisformákhoz�kötött�
vízrendszerek�helyreállítása�

� 2012�évi�állat�létszám�20�
30%�os�növelése,�a�
legeltetés�szélesebb�kör��
kiterjesztése�

� Tájsebek,�nagyméret��
keréknyomok�felszámolása�

� A�hagyományos�
legeltetéses�
tájhasználat�

� Rendkívüli�
károsodások�
elhárítása�

� A�vízháztartás�
optimalizálása�

� A�hagyományos�
legeltetéses�tájhasználat�
ösztönzése,�megfelel��
társadalmi,�anyagi�
elismerése�

� Természetes�
diszturbancia�
folyamatok�optimális�
arányának�biztosítása�

� Szabályozási�el�írások�

� Hagyományos�
használati�formák,�és�az�
adott�lokalitásra�
jellemz��természetes�
diszturbancia�
folyamatok�optimális�
arányának�biztosítása�

� Béta�diverzitás�
szintjének�fenntartása�

Füves�puszták�madárvilága�
(pl.�bíbic,�mezei�pacsirta,�

vörös�vércse)�

� A�sziki�kopárok�
fészkel�inek�
egyedszám�csökkenés�
okainak�kutatása�

� Ökológiai�csapdák�
kutatása�

� A�sziki�él�helyek�
jellegzetes,�domináns�
madárfajainak�stabil�
populációja��

� Természetvédelmi�
szempontból�értékes�fajok�
megóvása�él�hely�
meg�rzésen�keresztül�

� Optimális�él�helyi�struktúra,�
kedvez��táplálkozó�területek�
kialakítása�

� Ökológiai�csapdák�
kiküszöbölése�

� A�Csillagoségbolt�park�
b�vítése,�a�közvilágítás,�
térvilágítás�átalakítása�

� Légvezetékek�felszámolása

� A�költ�helyek�
zavartalanságának�
biztosítása�

� Él�helyhez�igazodó�
használati�formák�
biztosítása�

� Optimális�él�helyi�
struktúra,�kedvez��
táplálkozó�
területek�
fenntartása�

� Optimális�él�helyi�
struktúra�
kismérték��
sérüléseinek,�
táplálkozó�területek�
károsodásainak�
elhárítása�

� Szennyezések�
elhárítása,�
felszámolása�

� Legeltetés,�kaszálás�
korlátozása�

� A�fontos�madárvonulási�
útvonalakat�
veszélyeztet��
létesítmények�
(széler�m�parkok,�nagy�
ipartelepek,�
magasépületek�stb.)�
korlátozása�a�
szabályozási�
el�írásokban�

� Optimális�él�helyi�
struktúra,�kedvez��
táplálkozó�területek�
kialakítása�

� Él�helyhez�igazodó�
használati�formák�
biztosítása�

� Ökológiai�csapdák,�
fényszennyezés�
kiküszöbölése�

Vizes�él�helyek�
madárvilága�

(pl.�barna�rétihéja,�gulipán,�
piroslábú�cankó)�

� A�vízszint�szabályozás�
mint�kezelési�forma�
kutatása�

� A�vizes�él�helyeket�
jellemz�,�fészkel��
madárközösségek�
teljes�változatossága�

� Helyi�vízgy�jt�k�helyreállítása
� Vízpótló�rendszerek�

kialakítása��
� Árasztásos�él�hely�teremtés
� Értékes�fajok�megóvása�

él�hely�meg�rzésen�
keresztül�

� Optimális�él�helyi�struktúra�
és�kedvez��táplálkozó�helyek�
kialakításra�

� Az�aktuális�
csapadékellátottsá
got�
figyelembevev��
vízpótlás�

� A�túlszaporodó�
vízinövények�
kontrollja�

� A�halastavak�
madárbarát�
üzemeltetése�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

� Optimális�él�helyi�
struktúra�
kismérték��
sérüléseinek�
elhárítása�

� Szennyezések�
elhárítása,�
felszámolása�

� Helyi�vízgy�jt�k�
helyreállítása�

� Vízpótló�rendszerek�
kiépítése,�ökológiai�
vízigény�biztosítása��

� Él�hely�rehabilitáció�a�
vadászterületekt�l�való�
elkülönítés�céljából�

� Helyi�vízgy�jt�k�
helyreállítása�

� Vízpótló�rendszerek�
kiépítése,�ökológiai�
vízigény�biztosítása�
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Érték�
kategória� ATTRIBÚTUMOK� KUTATÁS�

OPTIMÁLIS�MEG�RZÉSI�
ÁLLAPOT�

MEGHATÁROZÁSA�

MEG�RZÉSI�ÁLLAPOT�FENNTARTÁSA,�JAVÍTÁSA�
FENNTARTHATÓSÁG�

NÖVELÉSE�

CSELEKVÉST�
MEGHATÁROZÓ�
PRIORITÁSOK�HELYREÁLLÍTÁS,�REHABILITÁCIÓ GONDOZÁS,�

KARBANTARTÁS�
ID�KÖZI�KORREKCIÓS�
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Ártéri�ligeterd�k,�morotvák,�
lápok,�nyílt�vízfelületek�

társulásai�
�

� A�természetes�zonáció�
szerepének�ökológiai,�
természetvédelmi�
elemzése�

� A�tározó�jelleg�
ökoszisztém�biológiai�
és�természetvédelmi�
hatásainak�vizsgálata�a�
természetes�árterekt�l�
való�eltérések�
függvényében�

� Változatos,�az�
él�helytípusokra�
jellemz�,�invazív�
fajoktól�mentes�
társulások�
természetes�
zonációjának�megléte�

� Állandósult�mozaikos�
állapotú,�
stabilizálódott�Tisza�
tó�vegetáció�

� A�feliszapolódó�morotvák�
kíméletes�(rehabilitációs)�
kotrása�

� Az�alsó�és�a�fels��tározótér�
elkülönített�vízügyi�
kezelésének�kiépítése�

� Invazív�fajok�visszaszorítása�
� Tisza�menti�természetes�

erd�k�és�gyepek�arányának�
növelése,�él�helyek�
helyreállítása�

� �shonos�erd�állományok�
kialakítása�

� Magasártéri�keményfa�
ligetek�rehabilitációja

� A�vízinövények�
rendszeres�
kontrollja�

� Erd�állományok�
erdészeti�kezelése,�
�shonos�fafaj�
összetétel��
erd�állományok�
fenntartása�

� A�hínárvegetáció�
kezelése�

� A�horgászat,�
halászat�
korlátozása�

� Él�helyek�
kismérték��
sérüléseinek�
elhárítása�

� Szennyezések�
elhárítása,�
felszámolása�

� Feltör��ínvádor�fajok�
kiszorítása�

� Az�optimális�vízszint�
mozgás�biztosítása�

� A�vegyszeres�
hínárkezelés�hosszú�
távú�felszámolása�

� Szabályozási�el�írások�

� Az�optimális�vízszint�
mozgás�biztosítása�

� Invazív�fajok�kontrollja
� �shonos�

erd�állományok�
kialakítása,�
helyreállítása�

Tisza�menti�madárvilág�
(pl.�fattyúszerk�,�t�késréce,�

szárcsa,�dankasirály)�

� A�tározó�jellegb�l�
fakadó�ökológiai�
problémák�vizsgálata�

� Természetes�
él�helyek�fajgazdag�
madárközössége�

� A�költ��és�vonuló�
madárfauna�
mennyiségi�
viszonyainak�javulása�

� Elveszett�költ�fajok�
visszatelepülése��

� Természetvédelmi�
szempontból�értékes�fajok�
megóvása�él�hely�
meg�rzésen�keresztül�

� Optimális�él�helyi�struktúra,�
kedvez��táplálkozó�területek�
kialakítása�

� Ökológiai�csapdák�
kiküszöbölése

� A�fészkel�helyek�
zavartalanságának�
biztosítása�

� Az�invazív�fajok�
rendszeres�
kontrollja�

� A�horgászat,�
halászat�
korlátozása

� Él�helyek�
kismérték��
sérüléseinek�
elhárítása�

� Szennyezések�
elhárítása,�
felszámolása�

� Az�optimális�vízszint�
mozgás�biztosítása�

� A�vegyszeres�
hínárkezelés�hosszú�
távú�felszámolása�

� Szabályozási�el�írások�

� A�fészkel�helyek�
zavartalanságának�
biztosítása�
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Kevés�számú,�elszórtan�
elhelyezked��tájalkotó�
elem�és�az�ebb�l�adódó�

harmónia�

� Összes�elem�helyszíni�
számbavétele,�térképi�
és�látvány�kataszter�

� Kvantitativ�
fényképelemzéses�
tájesztétikai�vizsgálat�
(pixeles�feldolgozás)�

� Térbeli�s�r�södés�
vizsgálata�

� Raszterhálós�vizsgálati�
módszer�kidolgozása

� Jelenlegi�állapothoz�
közelít��s�r�ség�és�
változatosság�

� A�táj�sajátos�
hangulata�„békéje”�

� Tájidegen�elemek�
felszámolása,�vagy�tájba�
illesztése�

� Elbontott�építmények�
pótlása,�újak�létesítése�a�
tájegyensúly�meg�rzése�
mellett�

� Karakteres�
tájelemek�állapot�
meg�rzése,�
adottságai�szerinti�
karbantartása�

� A�tájelem�tágabb�
környezetének�
karbantartása�

� Harmóniát�
megbontó�elemek�
kataszterezése,�
rendszeres�
ellen�rzése,�ennek�
megfelel��korrekció�

� Hagyományos�
tájhasználat�er�sítése�

� Tájalkotó�elemek�
fennmaradását�
el�segít��támogatási�
rendszer�

� Szabályozási�el�írások�

� S�r�södés�
megakadályozása�

� A�nevezett�tájalkotó�
elemek�legjobb�
állapotba�hozása�

Hagyományos�
tájhasználattal�összefügg��
m�vi�elemek�(hodályok,�
gémeskutak,�kunyhók)�
illeszkedése�a�tájba�

� A�használati�forma�
kialakulásának,�a�
pásztorépítmények�
típusainak,�értékeinek�
vizsgálata�

� Az�építmények�
állapotrögzít��
kataszterének�
összeállítása�

� A�táj�értékeinek�
megfelel�,�és�a�tájba�
illeszked�,�eredeti�
pásztorépítményekne
k�megfelel��
megjelenés�

� Eredeti�funkció�és�
autentikus�használat�

� A�használaton�kívüli,�vagy�
eredeti�funkcióját�nem�
megfelel��módon�betölt��
építmények�helyreállítása,�
rendeltetésük�biztosítása�

� Tájidegen�építmények�
felszámolása�

� A�rövid�
élettartamú�
anyaghasználat�
miatt�rendszeres�
karbantartás�

� Az�építmények�
kataszterének�
aktualizálása�

� Új�építmények�
hagyomány�rz��
kialakítása�

� A�rövid�élettartamú�
anyaghasználat�
miatt�alkotóelemek�
részleges�cseréje�

� Építéstechnológiai�
kiadvány�(segédlet,�
mintatár)�készítése�

� Eredeti�funkciónak�
megfelel��használat�
biztosítása�

� Szabályozási�el�írások�

� Az�eredeti�bélyeget�
hordozó�
pásztorépítmények�
meg�rzése�

� Új�építmények�
hagyomány�rz��
kialakítása�

� Tájidegen�építmények�
felszámolása�
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Érték�
kategória� ATTRIBÚTUMOK� KUTATÁS�

OPTIMÁLIS�MEG�RZÉSI�
ÁLLAPOT�

MEGHATÁROZÁSA�

MEG�RZÉSI�ÁLLAPOT�FENNTARTÁSA,�JAVÍTÁSA�
FENNTARTHATÓSÁG�

NÖVELÉSE�

CSELEKVÉST�
MEGHATÁROZÓ�
PRIORITÁSOK�HELYREÁLLÍTÁS,�REHABILITÁCIÓ GONDOZÁS,�

KARBANTARTÁS�
ID�KÖZI�KORREKCIÓS�

TEVÉKENYSÉGEK�
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Mélységet�adó�
látványelemek�(kerekerd�k,�
szárnyékerd�k,�halmok,�
pásztorépítmények)�

Látványelemek�
� felmérése�
� tipizálása�
� kataszterbe�vétele�

� Optimális�méret�,�
kiterjedés��
erd�foltok�

� Hagyományos�
anyaghasználatú,�
lépték��építmények�

� Ép�alakú�és�állapotú�
halmok�szerves�
illeszkedése,�
változatossága�

� Optimális:�1�5�ha�nagyságú�
és�alakú�erd�foltok�
kialakítása�

� Halmok�rehabilitációja��
� Pusztuló�hagyományos�

építmények�felújítása�

� Látványelemek�
fenntartása,�
gondozása�
�

� Erd�tömbök�területi�
terjedésének�
megállítása�

� Rövid�élettartamú�
anyaghasználat�miatt�
alkotóelemek�
részleges�cseréje�

� Szabályozási�el�írások� � Használatból�adódó�
spontán�jelleg�
továbbélése�

� S�r�södés�
megakadályozása�

Töretlen�látóhatár���
horizont�takaratlansága�

� Legkedvez�bb�
látványpontok,�irányok�
feltárása�

� Látvány�(képi,�térképi)�
rögzítése�

� Zavaró�objektumok�
(erd�sávok,�
légvezetékek,�
építmények�stb.)�
térképének�elkészítése�

� A�töretlen�
látóhatárhoz�közelít�,�
minél�nyíltabb�
pusztai�táj.�(sajátos�
térarány)�

� A�táj�kietlensége,�
átláthatósága,�a�
látóhatár�
végtelensége�

� Kedvez�tlen�szegélyhatások�
csökkentése�

� Vonalas�létesítmények�
felszámolása�

� Nagy�erd�tömbök�
felszámolása,�

� Helytelen�tájhasználat�
megszüntetése�

� Tájba�nem�ill��építmények�
felszámolása,�és/vagy�tájba�
illesztése�

� Gyepesítések

� Legeltetés
� Kaszálás�

� Feladatok�az�új�
kutatási�
eredmények�
függvényében�

� VH�am�baszer��
kiterjedéséb�l�
származó�hátrányok,�
kedvez�tlen�hatások�
kiküszöbölése�
(véd�zóna)�

� Hagyományos�
tájhasználat�er�sítése�

� Szabályozási�el�írások�

� Turisztikailag�
frekventált�pontokról�
és�útvonalakról�
feltáruló�látvány�
egyensúlyának�
fenntartása�

� A�kedvez��térarányok�
kialakítása,�a�kiemelt�
látványelemeket�
zavaró,�megtör��
tájelemek�átalakítása,�
felszámolása�

Fátlan,�nyílt�legel�táj� � Legkedvez�bb�
látványpontok,�irányok�
feltárása�

� Nyíltság,�
áttekinthet�ség�

� Gyeptakaró�
dominanciája�

� Kis�számú�
szegélyhatás�

� Nemkívánatos�tájhasználati�
módok�felszámolása�

� Tájidegen�fásítások�
felszámolása�

� Kedvez�tlen�szegélyhatások�
csökkentése�

� Szántók�visszagyepesítése�
turisztikailag�frekventált�
területeken�

� Legeltetés
� Kaszálás�

� Spontán�
sztyeppesedési�
folyamatok�
visszaszorítása�

� Sztyeppesedési�
folyamatok�
megakadályozása�

� Hagyományos�
tájhasználat�er�sítése�

� VH�amóbaszer��
kiterjedéséb�l�
származó�hátrányok,�
kedvez�tlen�hatások�
kiküszöbölése�
(véd�zóna)�

� Szabályozási�el�írások�

� Turisztikailag�
frekventált�pontokról�
és�útvonalakról�
feltáruló�látvány�
egyensúlyának�
fenntartása�

Délibáb,�lemen��és�felkel��
nap,�„felh�játék”,�

csillagkupola,�évszakok�
színváltozása�

� Klímaváltozás�
hatásainak�kutatása�

� A�töretlen�látóha�
tárhoz�közelít�,�minél�
nyíltabb�pusztai�táj��

� Nagy�kiterjedés�,�
gyors�felmelegedésre�
alkalmas�és�egységes�
földfelszín�

� A�természeti�
jelenségek�zavarás,�
torzításmentes�
megjelenése�

� Nyíltságot,�töretlen�
látóhatárt�zavaró�
létesítmények,�természetes�
és�mesterséges�tájelemek,�
objektumok�felszámolása�

� Csillagoségbolt�park�b�vítése

� A�hagyományos�
legeltetéses�
tájhasználat�

� Spontán�
sztyeppesedési�
folyamatok�
visszaszorítása�

� Hagyományos�
tájhasználat�biztosítása

� A�VH�határán�kívüli�
tájképi�értékeket�
zavaró,�sért��
fejlesztések�korlátozása

� Szabályozási�el�írások�

� Hagyományos�
tájhasználat�

� Nyíltság,�töretlen�
látóhatár�biztosítása�

� Fényszennyezés�
csökkentése�
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Vonuló�darvak,�vadludak,�
seregélyek,�feny�rigó�

� Ornitológiai�monitoring�
és�a�daru�szinkronnak�
folytatása�

� A�költ��és�vonuló�
madárfauna�tömeges�
megjelenése,�
legalább�a�jelenlegi�
mennyiségi�viszonyok�
között�

� Légvezetékek�felszámolása
� Értékes�fajok�megóvása�

él�hely�meg�rzésen�
keresztül�

� Optimális�él�helyi�struktúra,�
kedvez��táplálkozó�területek�
kialakítása�

� Ökológiai�csapdák�
kiküszöbölése�

� Az�éjszakázáshoz�
szükséges�
vízborítás�
biztosítása�

� A�táplálkozásban�
meghatározó�
szerepet�játszó�
kukorica�földek�
kés�i�beszántása�

� A�gondozás�
elégséges�

� A�fontos�madárvonulási�
útvonalakat�
veszélyeztet��
létesítmények�
(széler�m�parkok,�
magasépületek,�
légvezetékek�stb.)�
korlátozása�a�
szabályozási�
el�írásokban��

� Vonulási�útvonalon�
pihen�helyek�
biztosítása�

� A�táplálkozó�és�
éjszakázó�területek�
közötti�mozgások�
zavartalanságának�
biztosítása,�az�
optimális�táplálkozó�és�
éjszakázó�helyek�
biztosítása�

Legel��csordák,�nyájak,�
ménesek�

� Legeltetési�formák�
összehasonlító�
vizsgálata�

� A�hagyományos�
legeltetési�járások�
rendjének�
megfelel�en�
elhelyezked��nyájak,�
gulyák,�ménesek���

� Extenzíven�legeltethet��
állománynövelése�

� Legeltetés�szélesebb�kör��
kiterjesztése�

� Legeltetési�társulat�alapú�
legeltetési�szerkezethez�
történ��minél�tökéletesebb�
közelítés��

� Pásztorképzés

� A�hagyományos�
pásztoroló�
tartással�
kapcsolatos�
tevékenységek�
végzése��

� Rendszeres�
határszemlék�

� A�gondozás�
elégséges�

� A�hagyományos�
legeltetéses�
tájhasználat�
ösztönzése,�megfelel��
társadalmi,�anyagi�
elismerése�

� A�hagyományos�
legeltetés�
helyreállítása,�a�
hozzájuk�tartozó�
küls�ségekkel�együtt��

Tá
jh
as
zn
ál
at
�

Extenzíven�legeltethet�,�
�shonos�és�honosult�

állatfajták�(szürkemarha,�
rackajuh,�nóniuszló)�

� Legeltetés�hatásának�
fajok�és�fajták�szerinti�
vizsgálata�

� Különböz��legeltetési�
módok�hatáselemzése

� Az��shonos�fajták�
túlsúlya�a�legel�kön�

� 2012�évi�állat�létszám�20�
30%�os�növelése,�a�
legeltetés�szélesebb�kör��
kiterjesztése�

� Fajtacsere,�nemesítési�
eljárások�

� Legel�k�
karbantartása�
(aszatolás,�szükség�
szerint�égetéses�
kezelés)�

� A�gondozás�
elégséges�

� A�hagyományos�
legeltetéses�
tájhasználat�
ösztönzése,�megfelel��
társadalmi,�anyagi�
elismerése�

� Az��shonos�fajok�és�
fajták�arányának�
javítása�

� Fajtacsere.�
� Fajtafejlesztés�

nemesítési�eljárásokkal

Legeltetés�múltban�
gyökerez��pásztoroló�

tartási�módozatai�(szabad,�
szabad�láb�alóli,�áthajtó,�

túllegeltetés)�

� Legeltetési�formák�
összehasonlító�
vizsgálata�

� Hagyományos�
legeltetési�forma�
értékeinek�
maradéktalan�
érvényülése,�

� Közösségi�legeltetési�
forma,�legeltetési�
társulat�alapú�
legeltetési�szerkezet��

� A�birtoktest�alapú�terület�
kezelés�lehet�ség�szerinti�
átalakítása�legeltetési�
társulat�alapúvá�

� Legeltetési�társulat�alapú�
legeltetési�szerkezethez�
történ��minél�tökéletesebb�
közelítés��

� Pásztorképzés�helyreállítása,��
a�hagyományos�legeltetési�
ismeretek�elsajátíttatása�

� Jószáglétszám�fejlesztése�
� A�kis�mozgékonyságú,�illetve�

csak�virtuálisan�legeltetet��
technológiák�szám�zése�
(pecsenyebárány�nevelés,�
istállózó�tejel�marha�tartás)

� A�hagyományos�
legeltetési,�
jószágmozgatási�
rend�betartatása�a�
pásztorokkal.�

� Legeltetés�
növelése�és�csak�a�
legszükségesebb�
arányban�kaszálás

� Pásztorok�
folyamatos�
képzése�

� Terel�kutyák�
használata�

� Legeltetési�
módozatok�
rendszeres�
kontrollja�és�
igazítása�az�aktuális�
természeti�
adottságokhoz��

� A�hagyományos�
legeltetéses�
tájhasználat�
ösztönzése,�megfelel��
társadalmi,�anyagi�
elismerése�

� A�legeltetett�gyep�
adottságaihoz�igazodó�
használat�

� A�birtoktest�alapú�
területkezelés�
átalakítása�legeltetési�
társulat�alapúvá��
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Sajátos,�halmos�
temetkezési�formák:�Ex�
lege�védett�halmok,�

kurgánok�megjelenése�a�
tájban�

Új,�komplex�
halomkataszter�
létrehozása:�
� Levél��és�térképtári�
kutatások�

� Topográfiai�
el�munkálatok�

� Terepi�ellen�rzés�és�
geodéziai�felmérés�

� Az�elpusztult,�elhordott�
halmok�helyén�
geodéziai�kutatás�

� Ép�állapot�és�alak�
� Lehet�leg�sértetlen�

periféria/környezet�
fenntartása�

� Kiemelked��érték��
növény�borítottság�

� Sérült�halmok�helyi�talajjal�
történ��kiegészítése�az�ép�
alak�eléréséhez�

� Tájidegen�fás�társulások�
kiirtása��

� Füves�pusztai�
növénytársulások�telepítése�

� M�tárgyak�eltávolítása,�
háromszögelési�pontok�
áthelyezése�

� Kaszálás�és/vagy�
legeltetés�

� Rendszeres�
ellen�rzés,�
állapotrögzítés�

� Invazív�
növényfajok�
terjedésének�
megakadályozása,�
szükség�esetén�
irtása�

� A�halomtestbe�
mélyed��
állatjáratok,�odúk,�
üregek�
megszüntetése�
eseti�döntés�
alapján

� Kisebb�károk�
elhárítása,�
megel�zése�

� Roncsolásos�
régészeti�kutatás�
(feltárás)�esetén�
teljes�kör��
rekultiváció�

� Gyepgazdálkodás�
el�írása�

� Tájhasználatnak�és�
ökológiai�igényeknek�
megfelel��
gyeptársulások�
telepítése�

� Beépítetlenség�
biztosítása��

Helyrehozatalra�történ��
kiválasztás�szempontjai:�
� Magasságtól�független�

ép,�intakt�állapot�(csak�
természetes�erózió�
okozta�pusztulás)�

� Megbontott�és/vagy�
roncsolt�állapot�

� „kiemelked�”�táji�
érték�,�frekventált�
elhelyezkedés��halmok�

� Lakott�és�m�velt�
területekt�l�való�
távolság�(az�illegális�
megbontás,�elhordás�
veszélye)�

Ex�lege�védett�halomsíros�
római�császárkori�

(szarmata)�temet�k,�
középkori�települések�és�

templomok�(Máta,�
Poroshát,�Angyalháza)�

�

Közhiteles�régészeti�lel��
hely�nyilvántartás�(lel��
helykataszter)�b�vítése:�
� Levél��és�térképtári�és�
szakirodalmi�kutatások�

� Térképészeti�el�mun�
kálatokat�köve�t�en�az�
egykori�gazdag�halom�
sírmez�k�és�középkori�
templomok�azonosítása,�
lokalizálása�

� Szisztematikus�régészeti�
topográfiai�munkák�
(terepbejárás,�helyszíni�
szemle,�térképezés)��

� Terepi�ellen�rzés�és�
geodéziai�felmérés�

� Régészeti�térinforma�
tikai�rendszer�kialakítása�
a�VÖH�terü�letén�lév��
lel�helyekr�l�

� Az�elpusztult,�császár�
kori�halomsírmez�k�és�
nagykiterjedés��közép�
kori�falvak,�templomos�
helyek�geodéziai�
kutatása�

� ép�állapot�és�alak�a�
halmok�esetében,�ill.�
bolygatatlan�állapot�a�
további�lel�helyek�
esetében�

� Roncsolásos�régészeti�
kutatás�(feltárás)�
esetén�teljes�kör��
rekultiváció�

� lehet�leg�sértetlen�
periféria/környezet�
fenntartása�(az�
egykori�
paleokörnyezethez�
leginkább�hasonló�
meg�rzési�állapot)�

� Eddig�fel�nem�tárt�és/vagy�
helyre�nem�állított�középkori�
templomok�m�emléki�
helyreállítása,�bemutatása�

� A�részben�roncsolt�lel�helyek�
rehabilitálása,�korábbi�
földmunkák�helyének�
rekultiválása�

� Rendszeres�
ellen�rzés�

� m�emlékileg�
bemutatható�
(helyreállított)�
lel�helyek�
állapotának�
meg�rzése,�
karbantartása�
(els�sorban�a�
templomokra�
vonatkozik)�

� � Lakott�területekt�l�való�
távolság;�
megközelíthet�ség,�
ellen�rizhet�ség�(az�
illegális�fémkeres�zés,�
kincskeresés�veszélye)�

A�korabeli�élet�nyomait�
�rz���skori,�római�

császárkori,�
népvándorláskori�és�
középkori�régészeti�

lel�helyek�(Zám��újk�kori�
lh.;�Kockakút�római�
császárkori�kishalmos�
temet�;�Árkus��szkíta�és�

avar�temet�)�

� Bolygatatlan,�intakt�
állapot��

� A�részben�roncsolt�lel�helyek�
rehabilitálása,�korábbi�
földmunkák�helyének�
rekultiválása�

� Rendszeres�
ellen�rzés�

� � Lakott�területekt�l�való�
távolság;�
megközelíthet�ség,�
ellen�rízhet�ség�(az�
illegális�fémkeres�zés,�
kincskeresés�veszélye)�
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A�korabeli�élet�nyomait�
�rz��különböz��

korszakokban�keltezhet��
régészeti�lel�helyek�

� � Bolygatatlan,�intakt�
állapot��

� A�részben�roncsolt�lel�helyek�
rehabilitálása,�korábbi�
földmunkák�helyének�
rekultiválása�

� Rendszeres�
ellen�rzés�

� � � Lakott�területekt�l�való�
távolság;�
megközelíthet�ség,�
ellen�rízhet�ség�(az�
illegális�fémkeres�zés,�
kincskeresés�veszélye)

M
�e

m
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�é
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�

Csárdák,�szekérállás:�
Nagyhortobágyi�csárda�és�
szekérállás,�Kishortobágyi�,�
Kadarcsi�,�Meggyes�csárda�

� Építéstörténeti�kutatási�
dokumentáció�készítése�

� Állapotfelvételi�adatlap�
m�emlékenként��

� Zavaró�környezeti,�
használati�tényez�k�
feltárása��

� Funkcióváltozások,�
fejlesztések�hatásainak,�
tapasztalatainak�
vizsgálata�

� A�m�emléket�ép,�
jellegazonos�állapota�
Ld.�Kötv�41,�42,�43�§�

� A�m�emlékeket�a�
m�emléki�értékükhöz,�
jellegükhöz,�
történelmi�
jelent�ségükhöz�
méltóan�a�védett�
értékek�
veszélyeztetését�
kizáró�módon�kell�
használni,�ill.�
hasznosítani.�

� Kötv�41,�42�§�a�m�emlékek�
fenntartása�

� Korm.�r.�4�§��a�védett�
m�emléki�értékekre�
vonatkozó�követelmények.�

� Rossz�m�szaki�állapotban�
lév��m�emlék�helyreállítása�
(Nagyiván�Görbe�csárda)�

� Eredetiséget�veszélyeztet��
építési�beavatkozások�
megszüntetése�(Máta�
Sárkánypásztorkunyhó�
napkollektor�a�nádtet�n)�

� Méltó�rendeltetés�–funkció�–
használat�biztosítása.�

� A�m�emléket�fizikai�
valójában�kell�meg�rizni�

� Helyreállítás�tervezet�és�
ütemezés�7�éves�ciklusra�
(kutatás,�tervezés,�
finanszírozás,�megvalósítás)�

� Kötv�41,�42�§ a�
m�emlékek�
fenntartása�

� Korm.�r.4�§�a�
védett�m�emléki�
értékekre�
vonatkozó�
követelmények.�

� Gondozási�ciklusra�
vonatkozó�
el�írások�szerinti�
karbantartás�

� Kötv�41,�42�§�a�
m�emlékek�
fenntartása�

� Korm.�r.4�§�a�védett�
m�emléki�értékekre�
vonatkozó�
követelmények.�

� Aktuálisan�
szükségessé�váló�
korrekciós�
tevékenységek�
elvégzése�
(felújítás,nagyjavítás)�

� Folyamatban�lév��ill.�
tervezett�munkálatok�
és�intézkedések�
bemutatása�
(helyreállítás,kezelés,
gondozás)�

� M�emlékek�hivatalos�
jegyzéke�

� Állapotfelvételi�
adatlap�
m�emlékenként

� A�helyi�építészeti�kultúra�
megismertetése,�a�
lokálpatrióta�személet�és�
szervezet�er�sítése�
kiadványokkal,�
el�adásokkal,�anyagi�
támogatás�eszközeivel.�

� Gondozási�ciklusra�
vonatkozó�el�írások�és�
eljárás�rend�összeállítása

� Helyreállítás�tervezet�és��
ütemezés�egy�7�éves�
ciklusra�(kutatás,�
tervezés,�finanszírozás,�
megvalósítás)�

� Eredeti�funkciónak�
megfelel��használat.�

� Szabályozási�el�írások,�
kötelmek�

� M�emlékek�és�
környezetük�fenntartása,�
helyreállítása,�védelme,�

� Eszmei�értékükkel�
összhangban�álló�
hasznosításuk�
biztosítása.�

Hidak:�Nagyhortobágyi�
(Kilenclyukú)�k�híd,�Szent�

Ágota�híd�
Pásztorhajlék:�Sárkány�

pásztor�kunyhó�

Árpád�és�középkori�
templomok,�monostor:�
Papegyháza�templom�
maradványai,�Ohat�

monostor�és�templom�
maradványai�

� Nemzetségi��
monostorok�és�falvak�
építéstörténeti�kutatása�
az�Árpád�korban�a�
Hortobágy�területén.�

� M�emléki�értéket�és�
régészeti�örökséget�
együttesen�képvisel��
örökségi�elemet�tör�
ténelmi�jelent�ségé�
hez�méltóan,�veszé�
lyeztetését�kizáró�
módon�kell�fenn�
tartani�és�bemutatni�

�
�
�
�
�
�

� Kifagyott�falazatok�
helyreállítása.�

� Falkorona�védelem�
meger�sítése.�

� Történeti�kert�létrehozása�az�
örökségi�elem�körül�

� Gondozási�ciklusra�
vonatkozó�
el�írások�szerinti�
karbantartás�

� Aktuálisan�
szükségessé�váló�
korrekciós�
tevékenységek��
elvégzése.�

� Védetté�nyilvánítási�
adatlap�készítése�

� A�Hortobágy�
kultúrtörténeti,�
építészettörténeti,�
régészeti�értékei�
bemutatását�segít��
kiadványok,�események,�
kulturális�útvonalak�
létrehozása�

� A�m�emléki�érték�és�
környezetének�
fenntartása,�
helyreállítása,�védelme,�
bemutatása�
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Érték�
kategória� ATTRIBÚTUMOK� KUTATÁS�

OPTIMÁLIS�MEG�RZÉSI�
ÁLLAPOT�

MEGHATÁROZÁSA�

MEG�RZÉSI�ÁLLAPOT�FENNTARTÁSA,�JAVÍTÁSA�
FENNTARTHATÓSÁG�

NÖVELÉSE�

CSELEKVÉST�
MEGHATÁROZÓ�
PRIORITÁSOK�HELYREÁLLÍTÁS,�REHABILITÁCIÓ GONDOZÁS,�

KARBANTARTÁS�
ID�KÖZI�KORREKCIÓS�

TEVÉKENYSÉGEK�

M
�e

m
lé
ki
�é
rt
ék
�

Ember�számára�készült�
pásztorhajlék:�kontyos�
kunyhó,�nyeregtetej��

pásztorkunyhó,�cserény,�
vasaló�

� A�használati�forma�
kialakulásának,�a�
pásztorépítmények�
típusainak,�értékeinek�
vizsgálata�

� Zavaró�környezeti,�
használati�tényez�k�
feltárása��

� Értékleltár,�felmérési�
dokumentáció�készítése�

� A�táj�értékeinek�
megfelel�,�és�a�tájba�
illeszked�,�eredeti�
pásztorépítményekne
k�megfelel��
megjelenés�

� Eredeti�funkció�és�
autentikus�használat�

� A�használaton�kívüli,�vagy�
eredeti�funkcióját�nem�
megfelel��módon�betölt��
építmények�helyreállítása,�
rendeltetésük�biztosítása.�

� Eredetiséget�veszélyeztet��
építési�beavatkozások�
megszüntetése.�

� Helyreállítás�tervezet�és�
ütemezés��7�éves�ciklusra�
(kutatás,tervezés,finanszírozá
s,megvalósítás

� A�rövid�élettartamú�
anyaghasználat�
miatt,�rendszeres�
karbantartás�

� Gondozási�ciklusra�
vonatkozó�
el�írások�szerinti�
karbantartás�

�A�rövid�élettartamú�
anyaghasználat�miatt�
szükségessé�váló�
épületelemek�
részleges�cseréje�

� Aktuálisan�
szükségessé�váló�
korrekciós�
tevékenységek�
elvégzése��

� Védetté�nyilvánítási�
adatlap�készítése�

� A�helyi�építészeti�kultúra�
megismertetése,�a�
lokálpatrióta�személet�és�
szervezet�er�sítése�
kiadványokkal,�
el�adásokkal,�anyagi�
támogatás�eszközeivel.��

� A�helyi�épített�örökség�
anyaghasználatának�
építéstechnológiájának,�
mesterségbeli�fogásainak�
megismertetése�
kiadványokkal,�
oktatással,�
szakképzéssel.�

� Építészeti�tervezési�
útmutató�kidolgozása�

� Gondozási�ciklusra�
vonatkozó�el�írások�és�
eljárás�rend�összeállítása

� Helyreállítás�tervezet�és��
ütemezés�egy�7�éves�
ciklusra�(kutatás,�
tervezés,�finanszírozás,�
megvalósítás)�

� Jelenkori�építészeti�
építési�megoldások�
lehet�ségének�vizsgálata�
felújításoknál,�
helyreállításoknál,�új�
építmények�
létrehozásánál�

� Szabályozási�el�írások�

� Eredeti�bélyeget�
hordozó�
pásztorépítmények�
meg�rzése�

� Új�építmények�
hagyomány�rz��
kialakítása��

� Táj�értékeinek�megfelel��
elhelyezkedési�mód�
biztosítása.�

� Tájidegen�építmények�
felszámolása

Állatok�számára�készült�
építmények:�gémeskut,�
hodály,�szárnyék,�karám,�

akol,�szín�

� �

Gazdasági��és�közösségi�
épületek:�Halastó�központ�
vendégház,�magtár,�malom�

� Építéstörténeti�és�
telektörténeti�kutatás�

� Értékleltár,�felmérési�
dokumentáció�készítése�

� A�m�emléki�érték�
jellegazonos�és�
funkcióhelyes,�
megfelel��m�szaki�
állapota�

� Rossz�m�szaki�állapotban�lév��
m�emlékI�érték�helyreállítása�

� Eredetiséget�veszélyeztet��
építési�beavatkozások�
megszüntetése��

� Helyreállítás�tervezet�és�
ütemezés�egy�7�éves�ciklusra�
(kutatás,�tervezés,�
finanszírozás,�megvalósítás)�

� Gondozási�ciklusra�
vonatkozó�el�írások�
szerinti�
karbantartás�

� Aktuálisan�
szükségessé�váló�
korrekciós�
tevékenységek�
elvégzése��

� Védetté�nyilvánítási�
adatlap�készítése�

� A�helyi�építészeti�kultúra�
megismertetése,�a�
lokálpatrióta�személet�
és�szervezet�er�sítése�
kiadványokkal,�
el�adásokkal,�anyagi�
támogatás�eszközeivel�

� Gondozási�ciklusra�
vonatkozó�el�írások�és�
eljárás�rend�összeállítása

� Helyreállítás�tervezet�és�
ütemezés�egy�ciklusra��

� Szabályozási�el�írások�

� Eredeti�funkciónak�
megfelel��hasznosítás,�
meg�rzés,�fenntartás�
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Érték�
kategória� ATTRIBÚTUMOK� KUTATÁS�

OPTIMÁLIS�MEG�RZÉSI�
ÁLLAPOT�

MEGHATÁROZÁSA�

MEG�RZÉSI�ÁLLAPOT�FENNTARTÁSA,�JAVÍTÁSA�
FENNTARTHATÓSÁG�

NÖVELÉSE�

CSELEKVÉST�
MEGHATÁROZÓ�
PRIORITÁSOK�HELYREÁLLÍTÁS,�REHABILITÁCIÓ GONDOZÁS,�

KARBANTARTÁS�
ID�KÖZI�KORREKCIÓS�

TEVÉKENYSÉGEK�

M
�e

m
lé
ki
�é
rt
ék
�

Egyéb�gazdasági�és�mérnöki�
építmény:�Bánó�udvar��
víztorony,�Dékány�zsilip,�

� Építéstörténeti�és�
telektörténeti�kutatás�

� Értékleltár,�felmérési�
dokumentáció�készítése�

� A�m�emléki�érték�
jellegazonos�és�
funkcióhelyes,�
megfelel��m�szaki�
állapota�

� Rossz�m�szaki�állapotban�lév��
m�emlékI�érték�helyreállítása�

� Eredetiséget�veszélyeztet��
építési�beavatkozások�
megszüntetése��

� Helyreállítás�tervezet�és�
ütemezés�egy�7�éves�ciklusra�
(kutatás,�tervezés,�
finanszírozás,�megvalósítás)�

� Gondozási�ciklusra�
vonatkozó�el�írások�
szerinti�
karbantartás�

� Aktuálisan�
szükségessé�váló�
korrekciós�
tevékenységek�
elvégzése��

� Védetté�nyilvánítási�
adatlap�készítése�

� A�helyi�építészeti�kultúra�
megismertetése,�a�
lokálpatrióta�személet�
és�szervezet�er�sítése�
kiadványokkal,�
el�adásokkal,�anyagi�
támogatás�eszközeivel�

� Gondozási�ciklusra�
vonatkozó�el�írások�és�
eljárás�rend�összeállítása

� Helyreállítás�tervezet�és�
ütemezés�egy�ciklusra��

� Szabályozási�el�írások�

� Eredeti�funkciónak�
megfelel��hasznosítás,�
meg�rzés,�fenntartás�

Tá
rg
yi
�é
s�s

ze
lle
m
i�ö

rö
ks
ég
�

Pásztorélet,�
pásztortársadalom,�

betyárvilág,�
építéstechnológia,�

eszközkészítés,��használat,�
viselet,�népzene,��szokások,�

gasztronómia�

� Állapotfelvétel�a�20.�
századi�gy�jtésekben,�
leírásokban�szerepl��
értékek�megléte/hiánya�
a�jelenkori�napi�életben,�
gyakorlatban��

� Küls�ségeiben,�
életformájában�és�
tudásában�egy�
hagyományokra�épít�,�
de�a�mai�
körülményekhez�
igazodó,�stabil�
létszámú�
pásztortársadalom�

� Közösségi�legeltetési�forma�
helyreállítása�

� Pásztorképzés�helyreállítása,��
a�hagyományos�legeltetési�
ismeretek�elsajátíttatása�

� Jelenleg�is�aktív,�a�
hagyományos�
tudással�
rendelkez��
pásztorok�hosszú�
távú�
foglalkoztatása�

� A�pásztor�kultúrára�
épít��rendezvények�

� Pásztorok�
alkalmazásának�
földbérleti�
struktúrába�illesztése,�
ösztönzése�

� Pásztorrend�létrehozása.
� Támogatási�és�ösztönz��
rendszerek�kidolgozása�

� A�hagyományos�
legeltetéses�tájhasználat�
ösztönzése,�megfelel��
társadalmi,�anyagi�
elismerése�

� A�hagyományos�
pásztortudást�képvisel��
pásztorok�ösztönzése�
tudásuk�átadására�

� Utánpótlás�nevelés�
� A�pásztor�identitás�

er�sítése�és�ennek,�mint�
értéknek�a�közvetítése,�
er�sítése�a�
társadalomban

Irodalom,�képz�m�vészet,�
filmm�vészet,�m�tárgyak,�

gy�jtemények�

� Archívumok�
� Múzeumok�
� Irodalom�kutatása�
� Helyszíni�gy�jtés�

� Összegy�jtött�
� Helyreállított�
� Megfelel��

körülmények�között�
tárolt�

� Bemutatható�

� Archiválás�(képi,�szöveges�és�
hangi�rögzítés)�

� Restaurálás�
� Konzerválás�modern�technika�

igénybevételével�
� Gy�jtemények�létrehozása�

� Megfelel��helyen
� Megfelel��módon�

tárolás�
� Körülmények�

folyamatos�
fenntartása�

� Tematikus�
rendszerezés�

� Közzététel�
� Gy�jtemény�
gyarapítása,�frissítése�

� Kínálattal�a�turisztikai�
kereslet�követése�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� Tulajdonviszonyok�
� Ismeretterjesztés�
� Ismertté�tétel�
� Méltó�körülmények�

� Hiányzó�tematikák�
pótlása�

� Különleges�értékek�
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III.B.1. KUTATÁS 

A fejezet tematikáját tekintve az egyes érték‐kategóriák, azon belül a VH atribútumai szerinti 

bontásban taglalja az értékhordozók feltárásával és megóvásával kapcsolatosan elvégzendő 

kutatásokat, a VH vonatkozásában általánosan elvégzendő kutatási feladatok a fejezet végén 

kerülnek felsorolásra. 

A tájat meghatározó természeti értékek ‐ kutatás 

Az élőhelyek és fajok kutatási programjainak tervezése és megvalósítása során prioritást kell 

élvezzenek a Natura 2000  területek  jelölő közösségi  jelentőségű élőhelyei és  fajai, különös 

tekintettel a megőrzésükre irányuló a gyakorlati alkalmazásba átültethető eredményekre.  

Elsősorban  a  természetvédelmi  kezeléssel  valamint  a  biomonitoring‐hálózat  kialakításával 

illetve működtetésével kapcsolatos vizsgálatok szükségesek. A VH  legalább 1:20.000  lépték‐

felbontású vegetációtérképét el kell készíteni. 

Szikes talajok és változatos mikromorfológiájuk 

Sziki mikroformák (padkák, szikfokok, szikes laposok) 

A  sziki  mikroformák  (padkák,  szikfokok,  szikes  laposok)  keletkezése  végeredményben 

komplex  folyamatnak  tekinthető, hiszen a  lejtés  irányában mozgó  csapadékvíz mechanikai 

hatása mellett, huzamosabb talajátázás esetén a víz oldó hatásával is rombolhatja a felszínt. 

A  szolonyec  talaj  „A”  szintjének  lepusztulásával  a  kedvezőtlen  adottságú  „B”  szint  kerül  a 

felszínre,  így  a  sók  is  a  felszín  közelébe  jutnak.  A  szikformák  nagy  része  természetes 

képződményekhez  kötődik,  például  folyóhátak  lankásan  ereszkedő  oldalaihoz,  ahol  a 

reliefkülönbség elegendő a csapadékvíz  lefolyásához, eróziójához. Ahol azonban az emberi 

gazdasági  tevékenység számos  jelével  találkozunk  (pl. közlekedés –  traktornyom, dűlőutak; 

árkok, csatornák, anyagnyerő gödrök), szintén megfigyelhető ezeknek a  formáknak a gyors 

ki‐ és átalakulása.  

A  terület  gazdag  mikro‐geomorfológiai  adottságait  több  tényező  együttes  hatásának 

köszönheti.  Elsődleges  fontosságú  tényező  a  szikes  talajok  jelenléte,  amely megteremti  a 

padkásodás  lehetőségét, de nem határozza meg annak mértékét, ütemét. A külső tényezők 

közül  a  reliefviszonyok  döntőek  lehetnek  a  formák  alakulása  szempontjából.  Nagyobb 

magasságkülönbséggel  rendelkező  területeken  ugyanis  a  formák  markánsabbak  és 

gyorsabban  fejlődnek,  mint  a  viszonylag  kis  felszíni  eséssel  jellemezhető  területeken.  A 

reliefenergia mellett a csapadékmennyiség és a csapadékintenzitás nagyon fontos tényező. A 

téli  és  kora  tavaszi  hónapok  hótakarója,  valamint  kisebb mennyiségű  és  intenzitású  esők 

nagyságrendekkel  kisebb mértékű  eróziót  indítanak  el, mint  a  nyári hónapok  heves,  nagy 

intenzitású záporai. Megfigyelhető, hogy a nyári időszak nagy mennyiségű (60–120 mm/hó) 

és nagy  intenzitású  (6–8,3 mm/30 min) csapadékai közel kétszer akkora pusztulást  idéznek 

elő, mint a csendes őszi vagy kora tavaszi esők. A természetes tényezők mellett az  intenzív 
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legeltetés  okozta  állati  taposás  (juh,  szarvasmarha)  és  az  egyéb  emberi  beavatkozások  – 

főképpen a negatív formák létrehozása (árkok, gödrök, közlekedés – traktornyom, dűlőutak) 

–  ugyancsak  erőteljes  formaképző  tényezők.  Ha  egy  területen  a  felsorolt  hatótényezők 

mindegyike  koncentrálódik,  akkor  alföldi  viszonylatban  is  gyors,  intenzív  erózióval  kell 

számolni. Ellenben, ha bizonyos környezeti  faktorok hiányoznak vagy kisebb  intenzitásúak, 

akkor a formák fejlődése lelassul, esetleg stagnálhat. 

A  klímaváltozás  valószínűsíthetően  a  következő  folyamatokon  keresztül  fog  egy  rendkívül 

összetett (némelykor egymás hatását felerősítő, más esetben pedig kioltó) hatást gyakorolni 

a területre jellemző szikes talajokra és a változatos mikrodomborzatra: az átlaghőmérséklet 

növekedése,  a  csapadék  mennyiségének  csökkenése,  a  csapadék  időbeli  eloszlásának 

erőteljes változása, a talajvízszint csökkenése. Összességében a szárazabb és melegebb klíma 

valószínűsíti  a  szikesedési  folyamatok  felerősödését,  ahogyan  ez  tájtörténeti  kutatások 

szerint  a  holocén  boreális  fázisában  (mintegy  9000‐7500  éve)  is  történt.  Ugyanakkor  a 

talajvízszint  süllyedése,  amelyhez  a  klimatikus  okok  mellett  az  antropogén  felesleges 

vízelvezetések  is  jelentősen  hozzájárulnak,  éppen  a  korábbi  szikes  talajok  kilúgzásának,  a 

szikesedési  folyamatoknak  az  altalajba  történő  áthelyeződésének  kedveznek.  A  csökkenő 

talajvízszint  általában  csökkenti  a  szikesedést, másrészt  a  korábbi mély  fekvésű mocsarak 

kiszáradása,  talajvízszintjük  süllyedése  ezeken  a  helyeken  másodlagos  szikesedési 

folyamatokat  generál.  A  szikesedési  folyamatok  a  felszín  alatti  vizek  feláramlásával 

kapcsolhatók  össze,  a  talajvízszint  süllyedése,  a  feláramlás  megszűnése  sztyeppesedési 

folyamatokat  indít  el.  Kiemelkedő  fontosságú  kutatási  téma  a  vízháztartás  (felszíni  és 

felszín alatti vizek) összefüggéseinek vizsgálata, a változások tendenciájának feltárása.  

A  talajvízháztartást  veszélyeztetik  azok  a  csatornák,  amelyek mélységük miatt  drénhatást 

fejtenek  ki.  Ennek  a  kérdésnek  a  vizsgálatát  ki  kell  terjeszteni  azokra  a  vízszállító 

csatornákra  (Árkus,  Sáros  ér,  Hortobágy  folyó,  Halastavi  lecsapoló)  amelyek  időlegesen 

szárazon állnak, vagy vízszintjük a mederkotrások miatt a talajvízszint alá kerülhet. 

Mint  említésre  került,  a  szolonyec  szikes  talajokon  megfelelő  felszínalaktani  viszonyok 

mellett,  a  felszíni  vizek  eróziós  hatása  változatos  mikroformák  kialakulásához  vezet.  A 

mikroformák  tipizálása,  térképezése  feltétlen  szükséges  kialakulásuk,  pusztulásuk 

megértéséhez, a kezelési eszközök kidolgozásához. Ezért a terület változatos formakincsének 

feltérképezése érdekében mikroforma‐értékkataszter készítése szükséges. 

A  jövőben  várható  természeti  folyamatok  következményeinek  pontos  megismerése  és 

hatásuk  előrejelzése  érdekében  részletes  kutatást  kell  végezni  a  csapadékmennyiség  és 

intenzitás  változásának  és  a  talajvízszint  csökkenésének  a  szikes  talajokra  és  a  szikes 

mikroformákra  gyakorolt  hatására  vonatkozóan.  Pontosan  ismernünk  kell  a  padkásodás 

feltételeit  és  folyamatát.  Részletes  kutatásnak  kell  a  tiszántúli  típusú  zsombékosodásra 

irányulnia.  
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Természeti és művi tájalkotó elemek együttes és egységes megjelenése 

Rövidfüvű szikes gyepek, zsombékosok, löszgyepek, mocsarak, mocsárrétek vegetációja 

Ezen  attribútumnál  a  kutatás  témája  a  táj  fenntartásában  meghatározó  szerepet  játszó 

környezeti  ökológiai  tényezők  vizsgálata,  a  különböző  tájhasználati  formák,  legeltetés, 

kaszálás  hatásának  terepi  kísérletekkel  történő  értékelése.  A  jellegzetes  gyeptípusokban 

megfelelő  nagyságú  kísérleti  kvadrátokat  kell  kijelölni,  ahol  különböző  fajokkal  (ló, 

szarvasmarha, juh, bivaly), különböző módszerekkel, különböző terheléseket alkalmazva kell 

legeltetni,  keresve  a  kezelés  szempontjából  legkedvezőbb  változatokat,  hatásokat. 

Ugyancsak vizsgálni kell az árkok,  töltések  felszámolásának hosszú  távú hatását  is ezekre a 

vegetációtípusokra  (a mélyebb  fekvésű  vizes élőhelyekre  a hatás  triviálisabb, hamarabb  is 

jelentkezik, de a szikes legelőkön is nagyon fontos).  

Kísérleti  kvadrátokon  vizsgálni  kell  a  tüzek  hatását,  ki  kell  dolgozni  a  puszta  kontrollált, 

természetvédelmi célú égetési (fire‐management) programját. 

A VH területéről részletes vegetáció‐térképet kell készíteni, ami nélkülözhetetlen eszköze a 

változások, a kezelési hatások nyomon követésének. 

Térben és időben dinamikusan változó élőhelyek mozaikossága 

A  kutatások  célja  a  dinamikus  mozaikstruktúrák  működését  meghatározó  természetes 

diszturbancia  folyamatok  elemzése.  A  modern  természetmegőrzés  nem  nélkülözheti  a 

konzervációbiológia  kínálta  eszközöket. Kiterjedt  kutatások bizonyították, hogy  a  történeti 

gyakorisággal ismétlődő természetes zavaró hatások (természetes diszturbancia folyamatok) 

közepes  szintjénél  legnagyobb  az  élőhely  biológiai  változatossága  (közepes  diszturbancia 

hipotézis). A VH esetében a víz, tűz, aszály, és a  legelő állatok szerepe sorolható  idea. Ezek 

egy része beemelhető a kezelés eszköztárába. 

Füves puszták madárvilága (pl. bíbic, mezei pacsirta, vörös vércse) 

A  sziki  kopárok  fészkelő  fajainak  egyedszám  csökkenése, nemcsak  a Hortobágyon, hanem 

egész Európában megfigyelhető. Ennek következtében kiemelendő az egyedszám‐csökkenés 

okainak  kutatása.  Az  okok  eddigi  vizsgálata  terelte  a  figyelmet  az  ökológiai  ‐ 

viselkedésökológiai  csapdák  szerepére.  Ezek  a  csapdák  a  gazdasági  táj  vonzereje 

(szupernormális kulcsingerek) miatt alakulnak ki, így olyan helyet választanak a sziki és parti 

madarak,  ahol  a  szaporodás  feltételei  nem  biztosítottak.  Különösen  szembeötlő  az 

egyedszám csökkenés az  igazi sziki  fajok esetében, amelyek közül a sziki pacsirta, széki  lile, 

székicsér eltűntek a Hortobágyról, de jelentős populáció csökkenés figyelhető meg a bíbic és 

a nagygoda esetében is. 

Pusztai vizes élőhelyek madárvilága (pl. barna rétihéja, gulipán, piroslábú cankó)  

Fontos kutatási terület a vízszint‐szabályozásnak, mint kezelési formának a kutatása. A VH, 

de a Hortobágy teljes területe is, a Tisza és mellékvizeinek árterülete volt. A táj működéséhez 

hozzátartozott az időnkénti teljes vízborítás, majd a teljes kiszáradás. A területet éppen ezért 
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olyan életközösségek népesítették be, amelyek felkészültek voltak ezekre a szélsőségekre. A 

sajátos vízjárás a természeti rendszerek stabilizációjának fontos eleme volt. A két szélsőérték 

közötti  mozgások,  melyek  éghajlati  sajátosságainknak  megfelelő  ingadozást  mutattak, 

megakadályozták, hogy bármelyik életforma típus a többiek rovására tartós előnyhöz jusson. 

Az esős, áradásos évek a vizes réti élőhelyek fajainak, a száraz  időszakok a pusztai fajoknak 

kedveztek, s mindkét típus képes volt elviselni a számára kedvezőtlen szélsőségeket. 

Folyóvizek menti vizes élőhelyek élővilága 

Ártéri ligeterdők, morotvák, lápok, nyílt vízfelületek társulásai 

A  tározó‐jelleg  ökoszisztém‐biológiai  és  természetvédelmi  hatásainak  vizsgálata,  a 

természetes  árterektől  való  eltérések  értékelése.  A  tározó  rendes  üzemviteléhez  tartozik, 

hogy minden  ősszel  lecsapolják,  tavasszal  feltöltik.  Ez  az  üzemrend  a  nagy  tűrőképességű 

fajok elterjedésének kedvez. 

A természeti rendszerek különböző ökológiai adottságú mozaikelemeinek határán átmeneti 

társulások  (ökotonok)  alakulnak  ki.  Ezeknek  az  átmeneti  társulásoknak  nagyon  fontos 

szerepe  van  az  általuk  összekapcsolt  elemek  működésével  kapcsolatban.  Talán  a 

leglátványosabb  a  szárazföldi  és  vizes  élőhelyek  határán  kialakuló  kapcsolat,  ahol  a 

különböző  vízmélységhez,  a  csatlakozó  szárazföldi  rendszerek  vízellátottságához  (pl.: 

locsolási  öv,  időszakos  vízborítás  stb.)  igazodóan  a  növényzet  sajátos  rendezettséget 

(zonáció) mutat. Egy ilyen jellegzetes zonáció‐sor a Tisza‐tó  esetében a nyílt víz felöl a part 

irányába haladva: gyökerező hínárok → nádasok → gyékényesek → vízi harmatkásások → 

magaskórósok → ártéri mocsárrétek → mezofill kaszálórétek. Természetesen  lehetséges az 

előzőkben  bemutatottól  eltérő  kifejlődésű  zonáció‐sor  is. A  teljes,  ép  zonációnak  jelentős 

szerepe  van  a  biodiverzitás  megőrzésében,  a  szárazföldi  és  vizes  élőhelyek  közötti 

kapcsolatok fenntartásában, de a vizek minőségi védelmében is, ezért fontos a természetes 

zonáció  szerepének  ökológiai,  természetvédelmi  szempontú  elemzése.  A  közelmúlt 

kutatásai  (USA)  bizonyították,  hogy  az  ökotonok  állapota  alapján  következtetni  lehet  a 

határos mozaikelemek állapotára is. 

Tisza menti madárvilág (pl. fattyúszerkő, tőkésréce, szárcsa, dankasirály) 

A  Tisza, mint migrációs  folyosó  szerepe  a madárvonulásban.  A  tározó  jellegből  fakadó 

ökológiai  problémák  vizsgálata.  A  Tisza  menti  élőhelyek  szoros  kapcsolatban  állnak  a 

pusztai táplálkozó területekkel, a két terület gém és kárókatona populációit egységesnek kell 

tekinteni.  

Tájkép, kiemelkedő, egyedi látványminőség ‐ kutatás 

A tájkép kiemelkedő, egyedi látványminőségét meghatározó Hortobágyi táj sajátos téraránya 

korrekt,  összehasonlítás  alapjául  is  szolgáló  tudományos  mérőszámokkal  nehezen 

kifejezhető. A Puszta mibenléte a kiterjedésén, "fátlanságán" kívül a tájalkotó elemek szám 

szerinti  szegénységéből,  azok  elszórt  elhelyezkedéséből  és  a  táj  diverzitásának  alacsony 
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voltából  fakad. A  tájképi értékek  témakörében a kutatások  így egyrészt a  tájalkotó elemek 

vizsgálatára,  kataszterezésére,  a  látványelemek  sűrűségének  vizsgálatára,  másrészt  a 

kedvező látványpontok és irányok feltárására, rögzítésére 

Természeti és művi tájalkotó elemek együttes és egységes megjelenése 

Kevés számú, elszórtan elhelyezkedő tájalkotó elem és az ebből adódó harmónia 

A tényleges használat szolgálatában álló művi elemek (pl. hodályok, gémeskutak, kunyhók 

stb.)  és  természeti  elemek  (pl.  kerekerdők,  fásítások,  legelők  stb.)  felmérése,  listázása, 

térképi  feldolgozása  és  fotódokumentációja  képezheti  az  alapot  a  legkedvezőbb 

előfordulási  gyakoriság,  sűrűség  és  elszórtság  meghatározásához.  A  várható  tájhasználat 

alakulásának megfelelően előre tervezhető és vizsgálható a várható térbeli sűrűsödés, mely 

ez által optimalizálható. 

Hagyományos  tájhasználattal  összefüggő  művi  elemek  (hodályok,  gémeskutak,  kunyhók) 

illeszkedése a tájba 

A  legeltetéses  állattartás,  mint  jellemző  tájhasználat  az  idők  során  kialakította  a  hozzá 

szükséges  építmények  megvalósításának  optimális  kivitelezési  módját,  méretrendjét, 

anyaghasználatát,  technológiáját.  Ennek  kutatása,  rögzítése,  típus‐katalogizálása, 

mintagyűjteménye nem csak a megőrzést  szolgálja, hanem alapot biztosíthat a  fenntartás, 

pótlás,  új  építés  számára  is.  Ezért  fontos  az  összes  építmény  tételes  számbavétele, 

dokumentálása, leltározása esetlegesen karbantartási javaslatokkal együtt. 

Mélységet adó látványelemek (kerekerdők, szárnyékerdők, halmok, pásztorépítmények) 

A  vizsgálatok  kiindulásaként  szükséges  a  különböző  látványelemek  felmérése,  tipizálása, 

kataszterbevétele, majd elhelyezkedésük és a tájban betöltött szerepük elemzése. 

Tájkép sajátos téraránya 

Töretlen látóhatár ‐ horizont takaratlansága 

Fátlan, nyílt legelőtáj 

A  „Töretlen  látóhatár”  és  a  „Fátlan,  nyílt  legelőtáj”  attribútumainak  kutatási  területei 

szorosan  összefonódnak.  A  kutatások  során  elsődleges  szempont  a  turisztikai, 

idegenforgalmi szempontból is feltárható jellegzetes, a hortobágyi táj arculatát jól tükröző 

látványpontok,  „panoráma  utak”  feltérképezése.  A  látványpontokról  a  legkedvezőbb 

irányok meghatározása,  a  feltáruló  látványok  térképi  és  képi  rögzítése  szintén  alapvető 

fontosságú  a  vizsgálatok  készítésekor.  Egy  részletes  kataszterként  is  felfogható 

fotódokumentáció  létrehozása  a  tájképi  szempontból  legkiemelkedőbb,  a  Hortobágyra 

leginkább  jellemző  látványokról  a  későbbi  monitoring  tevékenységek  során  is 

nélkülözhetetlen. 

A  horizont  takaratlanságának  fenntartása  szempontjából  a meglévő  zavaró  objektumok  ‐ 

erdősávok,  légvezetékek,  tájidegen  építmények  –  elhelyezkedésének  ismerete  szintén 
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elengedhetetlen.  A  megőrzési  állapot  elérése  céljából  ezek  térképi  megjelenítése, 

rendszerezése alapvető fontosságú. 

Természeti jelenségek, tünemények 

Délibáb, lemenő és felkelő nap, „felhőjáték”, csillagkupola, évszakok színváltozása 

A  Hortobágyon  frekventáltan  észlelhető  sajátos  természeti  jelenségek  a  vonatkozó 

tudományágak részéről ismert jelenségeken alapulnak, tehát azok általános kutatására nincs 

szükség. 

Mint ismeretes a délibáb kialakulásához nagy kiterjedésű, gyors felmelegedésre alkalmas és 

egységes  földfelszín  szükséges,  ezért  a  sivatagi,  félsivatagi  területeken  fordul  elő 

leggyakrabban. Tanulságos lehet tehát vizsgálni a klímaváltozás esetleges hatásait, valamint 

azt is, hogy a térben és időben dinamikusan változó élőhelyek mozaikosságával jellemezhető 

pusztai táj kapcsán jelentkeznek‐e speciális megjelenési formák a délibáb jelensége kapcsán. 

Állatok csoportos megjelenése a tájban 

Vonuló darvak, vadludak, seregélyek, fenyőrigó 

Daruvonulás szempontjából Hortobágy szinte egész Európa legkedveltebb állomása. Jelenleg 

az október közepén a  szinkronszámlálások  során egy nap alatt becsült darvak mennyisége 

meghaladja a 110 ezres egyedszámot. 

A  közeli  tarlókon  táplálkozó  darvak  20‐30  ezres  csapatokban  húznak  éjszakázó  helyükre, 

páratlan látványt nyújtva a naplementében. 

Mivel  a  vonuló  darvak  száma  a  páratlan  látvány  szempontjából  alapvető  tényező,  ezért 

lényeges  a  Hortobágyi  Nemzeti  Park  Igazgatóság  által  közel  két  évtizede  koordinált 

daruszámlálások folytatása (un. daruszinkron), amikor szakemberek és önkéntesek minden 

őszi  hétnek  ugyanazon  napján  megszámlálják  az  egyidőben  a  HNP  területén  éjszakázó 

madarak  létszámát,  amelyből  a  darvak  vonulása mellett  az  élőhely‐kezelésekhez  is  fontos 

információk  nyerhetők.  Ezen  adatbázisra  építve  hasznos  kutatásokat  lehet  végezni  az 

érkezési  idő,  a  vonuló  létszám,  a  Hortobágyon  eltöltött  időtartam  és  az  időjárási 

körülmények, a táplálékellátottság (szántóterületek nagysága, kukoricatermés, a betakarítás 

ideje),  a  vízborítottság  (vízzel,  láppal, mocsárral,  nádasokkal  borított  területek)  és  egyéb 

tényezők között. 

Fontos vizsgálati szempont lehet ‐ valószínűleg egy kiterjedt nemzetközi kutatás keretében ‐ 

hogy miként és milyen tényezőktől befolyásoltan változnak a madarak vonulási útvonalai 

és ezzel összefüggésben a klímaváltozás milyen hatással lehet erre a jelenségre. 

Érdemes  megfigyeléseket  végezni  a  napjainkban  növekvő  áttelelő  és  átnyaraló  egyedek 

számáról  is, amelyből kiderülhet, hogy a közeljövőben a darvakat  (több, mint száz év után) 

ismét hazánkban költő fajként tarthatjuk‐e majd számon. 
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Legelő csordák, nyájak, ménesek 

A  pusztai  őshonos  állatállomány  vonulásának,  delelésének,  legelésének  látványa  a 

Hortobágyi tájkép nélkülözhetetlen és szerves része. A csordák, nyájak, ménesek váltakozó 

megjelenése a nyílt  legelőtájon alapvetően hozzájárul a Puszta egyedi  látványminőségéhez, 

ezért  a  változatos  tájképi  megjelenés  szempontjából  is  lényeges  a  legeltetési  formák 

összehasonlító vizsgálata. Ez a kutatási terület részben egyezik, részben szoros összefüggést 

mutat  a  hagyományos  legeltetéses  állattartáshoz  kapcsolódó  attribútumok  témakörében 

szükséges vizsgálatokkal. 

Mivel az állatok tömeges megjelenése ‐ kiterjedt csordák, ménesek, sűrű nyájak ‐ a pusztán 

meghatározó  látványt  nyújt,  ezért  az  egyes  legeltetési  formák  vizsgálata  során  az  egyes 

fajok, fajták mennyiségi összefüggései is fontos szempontként szolgálnak. 

Az állatállomány szabad megjelenése és mozgása a  tájban az évszázados pásztoroló tartási 

formákhoz  köthető,  a  kutatásoknak  ki  kell  terjedni  a  dinasztikus  hagyományokon  nyugvó 

pásztorszokások‐hagyományok megőrzésére is. 

Tájhasználat ‐ kutatás 

Hagyományos legeltetéses állattartás 

Extenzíven legeltethető, őshonos és honosult állatfajták (szürkemarha, rackajuh, nóniuszló) 

Fontos  a    legeltetés  hatásának  fajok  és  fajták  szerinti  vizsgálata,  kitérve  a  különböző 

legeltetési módok hatáselemzésére is. A legeltetési járások hosszú idő tapasztalatai alapján 

alakultak  ki.  A  rackával  az  ürmös  szikes  pusztai  gyepeket,  szarvasmarhával  a  cickafarkas 

gyepeket  és  rétek,  mocsarak  szegélyét  legeltették,  míg  a  lovakkal  a  legjobb  minőségű 

cickafarkas  gyepeket  és  a  löszgyep  foltokat  járatták.  A  mangalica  kondákat  a  mocsaras 

területekre hajtották. 

Legeltetés múltban gyökerező pásztoroló tartási módozatai (szabad, szabad láb alóli, áthajtó, 

túllegeltetés) 

Legeltetési  formák  összehasonlító  vizsgálatát  tudományos  igényességgel  soha  nem 

végezték  el.  Az  érzékeny  élőhelyek  szakszerű  kezeléséhez  ezekre  az  ismeretekre  nagy 

szükség van. A pásztorok,  illetve a  legelő gazdái korábban a  rendszeres határszemléken, a 

tapasztaltakra támaszkodva hoztak döntéseket a  legelőhasználatról. A vizsgálatoknak ki kell 

terjedni  a  biológiai  változatosság  megőrzésével  és  a  mozaikstruktúrákra  gyakorolt 

hatásokkal kapcsolatos ismeretekre. 

Régészeti örökség 

A  Hortobágy  VH  területének  régészeti  kutatása  2  ‐  egymással  egyébként  szervesen 

összefüggő ‐ fő feladat köré csoportosítható. 
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A  VH  csaknem  75  000  ha‐os  területén  az  eddig  ismert  lelőhelyek  száma,  a  terület 

nagyságához viszonyítva meglehetősen alacsony. A terület teljes és szisztematikus régészeti 

topográfiájának elkészítése rendkívül fontos és minden további tevékenység szempontjából 

is  alapvető  fontosságú  primer  kutatás.  A  tényleges  terepi munkát  egy,  a  terület  egészét 

feldolgozó,  térképészeti‐térinformatikai  feldolgozásnak  kell  megelőznie.  Ez  egyrészt  a 

KÖI/KÖH  alapadatbázisának  létrehozásakor  végzett  gyors, de  sok hibával  terhelt munkáját 

hivatott korrigálni: a helyenként rosszul  lokalizált (Zoltai L. és Sőregi J. 20. század eleji, régi 

kutatásaiból)  lelőhelyek  pontos  azonosítására  nyílik  lehetőség  a  korabeli  kézzel  rajzolt 

térképek és  leírások  alapján. Másrészt  a VH  területén  szükséges  kijelölni/meghatározni  az 

ún. „régészeti érdekű területeket”. 

Bár a VH védett területén csak kevés művelt (szántott) terület található (melyeken gyűjtött 

felszíni  leletek  régészeti  lelőhely  meglétére  utalhatnak),  mégis  elengedhetetlen  a  teljes 

vizsgált  terület  gyalogos  terepbejárása.  A  terepbejárás  során  az  újonnan  azonosított 

lelőhelyek  fotózása  és  GPS‐es  bemérése  mellett  egy  elsődleges  szöveges  lelőhely 

nyilvántartó  (lelőhely  bejelentő)  adatlap  kitöltésére  is  sor  kerül.  A  teljesen  fedett, 

terepbejárással  nem  kutatható,  de  régészeti  lelőhely  előkerülése  szempontjából  nagyon 

ígéretesnek  tűnő  területeken  sekély mélységű  geofizikai  kutatások  (kapacitása  alapján  a 

magnetométeres felmérés ajánlott) elvégzése ajánlott. 

A  régészeti  topográfiai  munkák  mellett,  ill.  annak  részeként  szükség  van  egy  új 

halomkataszter  kidolgozására.  Ezt  a  munkát  is  térképészeti‐térinformatikai  munkák, 

adattári  kutatások  előzik  meg,  mely  a  vizsgált  területről  elérhető  történeti  térképek 

georeferálását követően a halmokra vonatkozó minden adat összegyűjtését  jelenti. Ezután 

kerülhet  sor  a  halmok  helyszíni  azonosítására,  komplex  leírására  és  felmérésére;  ill.  az 

elpusztult halmok helyének elsődlegesen roncsolásmentes (magnetométeres) felmérésére. 

Amennyiben  biztosított  a  pénzügyi  forrás  rá,  fontos  lenne  a  VH  teljes  területének 

alacsonymagasságú  légifotózása  (ortofotózás),  3D‐s  terepmodellezése  és  LIDAR 

szkennelése, mely felvételek és felmérések más tevékenységek és a többi tudományterület 

kutatásai szempontjából is értékes eredményeket szolgáltatnának. 

A  fentiekben  leírt  komplex  vizsgálatokat  követően  ill.  bizonyos  esetekben  azokkal 

párhuzamosan  kerülhet  sor  bizonyos,  speciális  szempont(ok)ból  kiválasztott  lelőhelyek 

roncsolásos,  tehát  régészeti  tervásatás  keretein  belül  történő  kutatására.  Ilyen  szempont 

lehet pl. a Árpád‐kori templomok kutatása,  ill. ezt követő bemutathatóvá tétele, műemléki 

helyreállítása. 

Műemléki érték ‐ kutatás 

A  műemléki  érték  felkutatása,  tudományos  kutatása,  értékelése  és  számbavétele, 

dokumentálása,  nyilvántartása,  védetté  nyilvánítása  és  a  védendő  műemléki  területek 

meghatározása  a műemlékvédelem  egyik  feladata.  A műemléket  érintő  tevékenységeket 

jellegüktől  függő  szakági  kutatásoknak  kell  megalapozniuk.  A  műemlék  anyagát  érintő 
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tevékenységek  során  a műemlék  történeti  értékét  fel  kell  tárni  és  dokumentálni  kell.  A 

műemlék  anyagát  érintő  tevékenységekhez  kutatási  dokumentációt  kell  készíteni.  Az 

örökségvédelmi  érdekű  kutatások  központja  a  Lechner  Lajos  Tudásközpont,  valamint  a 

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ. 

A  kutatások  a  VH  értékeinek  elmélyültebb  ismeretét,  a  fenntarthatóság  és  védelem 

lehetőségeinek  vizsgálatát,  valamint  új  műemléki  értékek  felkutatását,  ill.  védetté 

nyilvánítását szolgálják. 

A  VH  műemlékei  –  a  Nagyhortobágyi  csárda,  a  Pásztormúzeum  (egykori  szekérállás),  a 

Kishortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda, a Meggyes csárda, a Nagyhortobvágyi kőhíd, a Szent 

Ágota  híd,  valamint  a Máta  Sárkány  pásztorkunyhó  –  az  utóbbi  két  évtizedben  jelentős 

helyreállítási, rehabilitációs vagy  időközi korrekciós munkálatokon ment keresztül, de teljes 

értékű  építéstörténeti  kutatási  dokumentációval  egyik  sem  rendelkezik,  ami  a megőrzési 

állapot  fenntartásához  és  javításához  szükséges.      Az  építéstörténeti  dokumentációk 

elkészítését a 7 éves ciklus  időszakára mindenképpen be kell ütemezni (pénzügyi, szakmai 

kapacitások). 

Szükséges  a  műemlékek  eredeti  értékeinek  megtartását  veszélyeztető  funkcionális 

változások,  bővítések  távlati  vizsgálata,  a  zavaró  környezeti  tényezők  feltárása,  kutatása. 

Csárdák esetében a  funkcionális túlfejlesztés  (konyhai üzemek,  járulékos építmények),  ill. a 

környezeti  infrastrukturális  távlati  fejlesztések  vizsgálata,  kutatása  (utak,  távvezetékek, 

átjátszó állomások, szélerőművek) sem maradhat el. A műemlék környezetének kutatása, a 

környezeti értékek feltárása növelheti a műemlék értékét, hatásos érvényesülését (régészeti, 

tájképi elemek). 

Új  műemléki  területként  jelenhet  meg  a  Nagyhortobágyi  csárda  –  Pásztormúzeum  – 

Nagyhortobágyi kőhíd és műemléki környezetük műemléki  jelentőségű  területként  történő 

nyilvántartása. 

A  műemléki  érték  felkutatása  a  VH‐n  a  KET  aktuális  tervezési  időkeretében  alapvető 

fontossággal bír. Ennek egyik oka, hogy a számba vehető műemléki értékek zöme gyorsan 

pusztuló  és  könnyen  pusztítható  anyagból  készült  (pásztorépítmények,  romok),  így 

számbavételük,  országos,  vagy  helyi  védelmük  sürgető.  A  HNP  természetvédelmi  őrei  a 

terület 272 állattartó telepéről és 365 kútról készítettek részletes katasztert, amely a terület 

műemléki  inventarizációja  megindításához  alapul  szolgál.  A  KET  aktuális  tervezési 

időkeretében pénzügyi és  szakmai kapacitás biztosítására van  szükség a  feladat ütemezett 

elvégzéséhez. 

A műemléki értékleltár felvételét az alábbi értékekre vonatkozóan az első ütemben javasolt 

elvégezni: Kékes  tanyai hodályok  (Hortobágy) a Kungyörgy  tanya kiválasztott építményei – 

házak,  hodályok,  stb.–  (Hortobágy),  a  Rackás  hodály  –  seggenülő  hodály  –  (Hortobágy), 

Kisrókás  tanya–kontyos  kunyhó  –  (Tiszacsege),  Nagykecskés  tanya  –  pásztorszállás,  rideg 

hodály, magtár – (Tiszacsege), Vokonya tanya – hodály, kapu, góré – (Hortobágy), Tóth telek 
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– seggenülő hodály –  (Hajdúszoboszló), Csikéri hodály, seggenülő hodály  (Hajdúszoboszló), 

Rántottás – seggenülő hodály – (Hajdúszoboszló). 

Az  értékfelvételnél  fontos  kutatási  szempont  a  telep,  az  építési  hely  történetisége,  az 

anyagok,  szerkezetek  „eredetisége”,  ill.  a  tárgyi  néprajz  által  is  verifikált  formák 

használata, tájba illeszkedése. 

A  pásztorkodás  állattartási  építményei  a  szilaj  pásztorkodás  egyszerű  építményeitől  a  fél 

szilaj, majd  a  tartásos  formáktól  függően  fejlődtek:  szárnyékok,  karámok,  akol,  csirkeakol, 

fedeles  szín,  stb.  A  18.  században  terjedt  el  a  merinói  birkák  tartására,  az  un.  hodály 

(birkaszín,  juhakol), a hortobágyi legelők  juhászathoz kötődő téli és nyári állattartó épülete, 

amely pásztorszállásul és takarmánytárolás céljára is szolgált. A pásztorkodás építményeinek 

fejlődéstörténeti  bemutatása  fontos  kutatási  téma,  mivel  a  hagyományok  megőrzését, 

továbbélését segíti. 

A műemléki értékek felkutatásához tartozik a VÖ helyszín 19. sz. végi 20. sz. eleji agráripari 

létesítmények  és  telepi  központok  építményeinek  inventarizációja,  építéstörténeti 

dokumentációinak összeállítása. 

Tárgyi és szellemi örökség ‐ kutatás 

Pásztorkultúra primér forrásai és tárgyi emlékei 

Pásztorélet,  pásztortársadalom,  betyárvilág,  építéstechnológia,  eszközkészítés,  ‐használat, 

viselet, népzene, ‐szokások, gasztronómia 

A  pásztorkultúra  fontosabb  attribútumai  a  pásztorélet,  pásztortársadalom,  betyárvilág, 

építéstechnológia,  eszközkészítés,  ‐használat,  viselet,  népzene,  szokások,  gasztronómia 

kérdéskörei  jól  kutatottak, meggyőző mennyiségű  és minőségű  anyag  áll  rendelkezésre, 

ahhoz, hogy ezen életforma a továbbiakban is megőrizhetővé és bemutathatóvá váljék. 

Mint minden  kultúra a pásztorkultúra  is  változik, ezért  az  idők  folyamán  itt  is mélyreható 

változások  következtek  be.  Ezért  a  pásztorkultúra  primér  forrásainak  kutatása  inkább 

monitoring  jellegű,  azaz  azt  kell  vizsgálni,  hogy  a  rendelkezésre  álló  korábbi  kutatások, 

felmérések, gyűjtések által mutatott állapotokhoz képest mi és milyen irányban változott. A 

kutatásoknak a szociológiai és etnográfiai vonatkozásokra is ki kell térni. A kutatási témáknak 

az alábbiakra kell kiterjednie: 

 A jelenlegi pásztorok társadalmi háttere 

 A pásztorok identitástudata 

 Hagyományos  tudásanyag  megléte/hiánya  (állattartással,  környezetükkel, 

eszközkészítéssel kapcsolatban, népdal, népzene 

 Pásztorok szokásai, jeles napjaik 

 Tárgyi kultúrájuk (viseletek, eszközeik), régi és új eszközök  
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Pásztorkultúra szekunder forrásai 

Irodalom, képzőművészet, filmművészet, műtárgyak, gyűjtemények 

Helyszíni gyűjtés 

Ennek  a  témának  a  kutatása  részben  összefüggésben  áll  a  primér  források  kutatásával, 

hiszen  annak  során  felbukkanhatnak  olyan  értékek,  amelyeket  meg  kell  őrizni,  be  kell 

mutatni a nagyközönségnek,  legyen az  tárgyi anyag vagy szellemi hagyaték. De önállóan  is 

törekedni kell a pásztorkultúra értékeinek felmérésére és gyűjtésére 

Tematikus gyűjtés 

Az  egyéb,  a pásztor  kultúrához  kötődő,  szekunderjellegű  szellemi  értékekkel  kapcsolatban 

egy  a  teljesség  igényével  összeállított,  átfogó,  szakszerű  leírást  tartalmazó  katalógus 

elkészítése szükséges, amelyet kezelési terv ciklusonként meg kell újítani. 

Mind  a  primér, mind  pedig  a  szekunder  forrásokkal  kapcsolatos  kutatásoknak  szervesen 

kapcsolódniuk  kell  a  „Puszta”  Világörökségi  Archívum  (lásd  a  III.B.2.  fejezetben) 

kialakításához és működéséhez. 

A VH vonatkozásában elvégzendő általános kutatási feladatok 

Turizmusfejlesztés 

Jelenleg a turisztikai hasznosítású területek túlterheltsége, legyen az a látogatói övezet, vagy 

a  kezelt  övezet  része,  nem  jelent  problémát  (szabályozott  belépés,  rögzített  útvonalakon 

való közlekedés), az egyes területek turisztikai terhelhetősége a közeljövő fontos kutatási 

feladata. 

Reprezentatív  felmérés  szükséges  a  Reprezentatív  felmérés  szükséges  Hortobágy,  mint 

desztináció  vonatkozásában a  releváns  célcsoportok  fogyasztói  szokásairól, utazás előtti 

preferenciáiról.  Célja  egyfelől  a  desztinációmarketing  számára  releváns  információk 

meghatározása, másfelől  a VH  felé  irányuló  kereslet  trendjeinek nyomon  követése. Ennek 

nyomán célszerű a turizmusfajták  (vakációs, öko‐, örökség‐, gyógy‐, rekreációs,  falusi, aktív 

turizmus,  stb.)  szerinti  célcsoportok  meghatározása.  Az  aktuális  helyzet  és  a  trendek 

megismerése miatt 3‐5 évente megismétlendő. 

Kommunikáció 

A  kutatási  tevékenységet  két  formában  célszerű  végezni,  egyrészt  a  piac,  célcsoportok 

igényeinek  pontos meghatározásához, másrészt  egy  elégedettségi  visszacsatolás  végett. 

Elégedettségi  vizsgálat  elvégzéséhez  az  online  (FB,  honlap)  kommunikációs  csatornán 

elhelyezett  elektronikus  vendégkönyv  kiváló  lehetőséget  biztosít,  de  egy  külső  piackutató 

cég segítségével bővebb, teljesebb körű visszacsatolás kaphatunk. 
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Klímaváltozás 

Javasolt  általános  kutatási  alaptéma  a  pusztai  fajok  tűrőképességének  vizsgálata 

klímaváltozás  esetén.  A  pusztai  fajok  hő  és  UV  sugárzási  tűrőképessége  többszörösen 

meghaladja  az  erdei  fajokét.  A  VH  élőhelyei  olyan  fajkészlettel  rendelkeznek,  amelyek 

jelentős  felmelegedés  esetén  új  struktúrák  felépítésére  alkalmasak.  Kutatási  téma  a 

tűrőképesség határainak vizsgálata mellett az  is, hogy a Hortobágyon milyen új  struktúrák 

alakulhatnak ki és válhat‐e a Puszta a kialakuló új társulások szétterjedési centrumává. 

Társadalmi‐szakmai részvétel 

Bár  a  világörökség,  mint  fogalom  másfél  évtizede  meghatározza  a  Hortobágyi  Nemzeti 

Parkot,  a  VH  társadalmi  beágyazódásáról  csak  a  napi  gyakorlatból  vonhatók  le 

következtetések.  Ennek  finomabb  vonatkozásairól,  mélyebb  összefüggéseiről  az  egyéni 

értelmezéseken túl nincs  igazán mód. Arra a MAD‐KET  folyamat  is rávilágított, hogy eléggé 

rögzült  viszonyrendszerek  vannak  a  térségben,  ugyanakkor  a  VH‐t  illető  érintettek  és 

érdekeltek szorosabb, valóban hálózatszerű kapcsolatára, hosszabb távú együttműködésére 

van  szükség  ahhoz,  hogy  pozitív  irányú  változást  lehessen  elérni.  Ennek  a  folyamatnak  a 

megalapozásaként  egy  komplex  és  átfogó  szociológiai  és  szocio‐pszichológiai  kutatást  kell 

végrehajtani. Ennek főbb célcsoportjai már most megállapíthatóak: 1. a VH‐n és térségében 

működő gazdálkodók, állattartók; 2. a VH által érintett települések önkormányzatai; 3. ezen  

települések egyéb gazdasági,  társadalmi  szereplői; 4. a VH‐hoz közvetettebben kapcsolódó 

intézmények.  A  kutatás  eredményeiből  megfelelő  kiértékelést  és  feldolgozást  követően 

levont  következtetések  alapján  cselekvési  irányokat  kell meghatározni,  amelyeket  be  kell 

építeni a VH kezelés gyakorlatába.  

Ebből  következik,  hogy  valójában  nem  egyszeri  kutatásról  van  szó,  hanem  a  változások 

követése érdekében ez minden  kezelési  tervi  ciklusban meg  kell  ismételni  (természetesen 

beépítve a menetközben adódó tapasztalatokat).  

Ezen folyamattól elvárt eredmények 

1. Információt érintő 

 Primér információ‐ és adatbázis kialakítás 

 Hosszú távú, ismétlődő vizsgálatok eredményeként a trendek és változások követhetők 

2. Kezelést érintő 

 megalapozottabb lesz a döntéshozatali mechanizmusok érvényre jutása 

 hatékonyabbak  lesznek  a  változásokat  felismerő és  azokra érzékenyen  reagálni  tudó 

kezelési folyamatok (stratégiától a beavatkozásig) 

3. Társadalmi párbeszédet érintő 

 Álláspontok, érdekek, igények, korlátok kölcsönös megismerése 

 Értékalapú gondolkodás erősítése 
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 A  VH  és  a  világörökségi  gondnokság  társadalmi  megítélésének  és  elfogadásának 

javítása, erősítése, elsősorban a VH térségében élők körében 

Amennyiben  hasonló  kutatások  más  hazai  világörökségi  helyszíneken  is  megvalósulnak, 

országos  kitekintést  lehet  nyerni  nemcsak  az  egyes  VH‐k  összehasonlítása  szintjén,  de 

általánosabb, összegző formában is. 

A kutatással kapcsolatos feladatok: 

1. Előkészítés: 

 A kutatás partnerségének kialakítása 

 A  kutatás  stratégiájának  kidolgozása  (kutatási  irányok  meghatározása,  pontos 

célcsoport meghatározás, ütemezés, módszertan meghatározása) 

 A kutatás finanszírozásának biztosítása 

2. Megvalósítás: 

 A kutatás végrehajtása 

 Elemzések, értékelések 

 Kutatási jelentés elkészítése 

3. Eredmények felhasználása: 

 Kutatás eredményeinek visszacsatolása az érintett és érdekelt szereplők felé 

 Az  eredmények,  illetve  abból  levonható  következtetések  megfogalmazása  és 

tolmácsolása a döntéshozók felé. (Megjegyzendő, hogy az igények, elvárások  egyrészt 

nagyon  diverzek  lehetnek,  másrészt  várhatóan  nem  mind  mutatnak  a  VH  KEÉ 

megőrzésének irányába – ebben a folyamatban azoknak kell érvényt szerezni, amelyek 

nem eredményezik az értékek degradálódását, illetve javítják azok állapotát.) 

 Publikációk hazai és nemzetközi platformokon 

Kutatásért  felelős  partnerség:  Világörökségi  Gondnokság,  Forster  Központ,  Debreceni 

Egyetem. 
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III.B.2. MEGŐRZÉSI ÁLLAPOT JAVÍTÁSA (HELYREÁLLÍTÁS, 

KEZELÉS, GONDOZÁS, FELÚJÍTÁS) 

A  fejezet  tematikáját  tekintve  az  egyes  érték‐kategóriák,  azon  belül  a  VH  attribútumai 

szerinti bontásban taglalja az értékhordozók megőrzési állapotának fenntartását és javítását. 

Kiindulásként  meg  kellett  határozni  a  megőrzési  állapotnak  azt  a  szintjét  (az  optimális 

megőrzési  állapotot),  amelynél  a  megőrzés  már  csak  folyamatos  gondozást  igényel, 

természetesen  a  szükségessé  váló  időközi  korrekciós  feladatok  (felújítás,  nagyjavítás, 

megújítás)  ellátása  mellett.  Amennyiben  az  optimális  megőrzési  állapot  még  nem  áll 

rendelkezésre,  előzetesen  el  kell  végezni  a  szükséges  helyreállítási‐rehabilitációs 

tevékenységet. 

A tájat meghatározó természeti értékek – megőrzési állapot javítása 

Szikes talajok és változatos mikromorfológiájuk 

Sziki mikroformák (padkák, szikfokok, szikes laposok) 

A hortobágyi táj egyik kiemelkedő értéke a természetes síkvidéki talajerózió és a  legeltetés 

együttes  hatására  kialakult  rendkívül  változatos  szikes  mikrodomborzat,  a  szikpadkás 

térszínekkel.  A  sziki  mikroformák  a  talaj  mozaikszerkezetéhez,  a  termőréteg  (A  szint) 

vastagságához  igazodva  fejlődnek, kifejlődésüktől  függően eltérő életközösségeknek adnak 

otthont. A puszta mikroformái, mint  a mozaikszerkezet  alapjai  a VH  tájképi  és  természeti 

értékei  között  teremtenek  kapcsolatot. A  optimális megőrzési  állapotát  a  sértetlen,  sziki 

mikroformákban  gazdag, megfelelően  legeltetett,  változatos  formakincsű  terület  jelenti, 

ép kisformákhoz kötött vízrendszerrel. 

A  változatos  formakincs  fennmaradását  és  fejlődését  a  rendszeres  legeltetés  és  a 

kisformákhoz kötődő vízrendszerek zavartalan működésének biztosítása garantálja, ezért a 

legjelentősebb  helyreállító  rehabilitációs  tevékenységek  is  ezekhez  a  témakörökhöz 

kötődnek. 

A  VH  szikeseinek  legjelentősebb  problémája  a  vízháztartás  megváltozása,  ami  a  Tisza 

szabályozása, az azzal párhuzamosan megvalósult vízrendezések óta érzékelhető. Az Alföld 

legnagyobb  része  a  „feláramlási”  területek  közé  tartozik.  Ezeken  a  területeken  –  így  a 

Hortobágyon  is  –  tavaszi  időszakban  a  felszíni  vizek  mintegy  összeérnek,  kapcsolatba 

kerülnek  a  talajvízzel.  A  talajvízszint  leszállása  a  fent  leírt,  a  szikesedést  meghatározó 

folyamatokat  megzavarva  utat  nyit  a  sztyeppesedésnek,  elősegíti  a  sziki  mikroformák 

erózióját. A mikroformákhoz kötődnek a puszta jellegzetes víztípusai, a rövid életű efemer és 

asztatikus  vizei.  A mikroformák  közül  ki  kell  emelni  a  padkás  („juhászpadka”)  szikeseket, 

amelyekhez  további  formák  kapcsolódnak, mint  a  szikfok,  szikér,  sziklanka,  szikes  lapos. A 

laposok, mocsarak  peremén  a  Hortobágyra  jellemző  zsombékosok  alakulhatnak  ki, míg  a 
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legkopárabb sekély termőrétegű élőhelyeken kialakult gyepek sajátos megjelenési formája a 

„marékkal rakott föld”. 

A  kisformákhoz  kötött  vízrendszerek  működésének  biztosításához,  a  talajvízháztartást 

veszélyeztető,  a  kisformákhoz  kötődő  vízrendszerek  működését  megzavaró,  természetes 

lefolyást akadályozó vonalas létesítmények, művi felszíni formák ─ pusztai utak, csatornák, 

töltések  felszámolása  szükséges.  A  megtartandó  létesítmények  esetén  a  természetes 

vízmozgás megfelelő műtárgyakkal, átereszekkel, bujtatókkal biztosítandó. Kiemelt figyelmet 

kell  fordítani  a  szikes  laposok,  szikfenekek,  mint  erózió  bázisok  környezetének 

rehabilitációjára. A nagyméretű keréknyomokat sekély tárcsázással, simítózással kell kezelni, 

de a munka befejezését a természetre kell bízni. 

A  gazdag mikroforma  kincsű,  kiterjedt  sziki  kopárokon  különös  figyelmet  kell  fordítani  a 

legeltetésre.  Felázott  talaj  esetén  kerülni  kell  a  terület  használatát, megfelelő  talajállapot 

esetén  is  az un.  áthajtó  legeltetést  kell preferálni. A megfelelő  legeltetéshez  szükséges  az 

állatlétszám  20‐30%‐os  növelése,  a  legeltetés  szélesebb  körű  kiterjesztése. Ha  a  területet 

ritkán járatják jószággal, nagy esélye van a fokozatosan záródó vegetáció kialakulásának, ami 

egyben a változatos formakincs eltűnéséhez is vezethet egy idő után. 

A  terület  kezelésére,  karbantartására,  folyamatos  gondozására  a  legeltetés  a 

legoptimálisabb, és csak a legszükségesebb arányban javasolható a kaszálás. 

A rehabilitációs tevékenységek befejeztével a karbantartási  időszak során történő esetleges 

mechanikai  sérülések  (pl.  nagyméretű  keréknyomok),  és  szennyezések  felszámolásáról 

folyamatosan gondoskodni kell.  

Szik által befolyásolt száraz és vizes pusztai élőhelyek élővilága 

Rövidfüvű szikes gyepek, zsombékosok, löszgyepek, mocsarak, mocsárrétek vegetációja 

Hortobágy  különleges  talajtani  adottságai  alapvetően  befolyásolták  a  sajátos  élőhelyek 

létrejöttét, térbeli elhelyezkedésének rendszerét. A kialakult, meghatározó értéket képviselő 

vegetáció optimális megőrzési állapotát az ép helyi vízgyűjtőjű, degradatív  folyamatoktól 

mentes  fajgazdag  élőhelyek  jelentik,  melyek  a  jellegzetes  növényfajokat,  ‐társulásokat 

megfelelő arányban tartalmazzák. 

A  száraz  és  vizes  pusztai  élőhelyek  megőrzése  érdekében  folytatni  kell  a  megkezdett 

tájléptékű  rehabilitációs  munkákat,  melynek  legfontosabb  eleme  a  vízháztartás 

helyreállítása.  Ennek  során,  mint  az  már  a  sziki  mikroformák  esetén  kifejtésre  került, 

különösen  a  talajvízháztartást  veszélyeztető,  természetes  lefolyást  akadályozó  vonalas 

létesítmények felszámolása, átalakítása az elsődleges.  

A  rövidfüvű  szikes  gyepek  –  ürmös  és  cickafarkas  füves  puszták  –  rehabilitációjának, 

kezelésének  meghatározó  eszköze  a  legeltetés,  ezért  kiemelten  fontos  a  meglévő 

állatállomány növelése és  a  legeltetés  szélesebb  körű  kiterjesztése. A  legeltetést mindig a 

gyep  állapotához,  a  kezelési  célokhoz  kell  igazítani.  A  rövidfüvű  szikes  gyepek  téli 
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pihentetése – helyi gyakorlat. A tavaszi kihajtás Gergely és Szent‐György nap között történt, 

amit az  időjárási viszonyokon túl az adott terület  lefolyási sajátosságai, mozaikszerkezete  is 

befolyásolt.  A  legeltetési  járások  használói  (pásztorok)  tökéletesen  ismerték  a  gondjaikra 

bízott terület egyedi tulajdonságait, ami hatást gyakorolt a kihajtás, behajtás időpontjára, az 

alkalmazott  legeltetési módra,  az  esetleges  kaszálásra.  Ez  az  alkalmazott  „tudás”  a  helyi 

gyakorlat.  A  löszgyepek  kíméletesebb  használatot  igényelnek.  Optimális  használatuk  a 

mozaikos kézi kaszálás, ahol figyelembe kell venni a gyepalkotó fajok szezonális dinamikáját 

(virágzás, magvak érése, stb.) Alkalmanként – a gyep állapotától függően – megengedett az 

áthajtó legeltetés. 

A szikes mocsarak létformájához hozzátartozik az időszakos kiszáradás. Ezt a sajátosságot a 

kezelés  során  figyelembe  kell  venni.  A  helyreállító  kezelés  eszközét  jelentik  a  mocsár 

vízgyűjtő  területének  rehabilitációja,  a  vízpótlás  (ahol  erre  szükség  és  lehetőség  van) 

idejének, gyakoriságának helyes megválasztása, a legeltetés és égetés. A legeltetés alkalmas 

az elnádasodás  lassítására, a mocsarak szegélyzónájának kezelésére, az égetést ritkábban a 

nagymennyiségben  felhalmozódott  szerves  törmelék  eltávolítására  lehet  használni.  A 

mocsarak  legeltetéses  kezelésével  lehetőség  nyílik  a  napjainkra  szinte  teljesen  eltűnt 

legelőtó típus kialakítására. 

Az  értékes  száraz  és  vizes  pusztai  élőhelyek  megőrzése  érdekében  a  helyreállítás  során 

szükséges  a  fellelhető  tájsebek,  degradált  gyepterületek  rehabilitációja,  a  nagyméretű 

keréknyomok  felszámolása,  továbbá  az  elműveléssel  összeszűkített  gyep  élőhelyek 

kiterjesztése.  

Az  invazív  és  tájidegen  gyom  és  fafajok  kiszorítása  szintén  első  lépésben  rehabilitációs 

tevékenység,  mely  aztán  a  gondozási  időszak  során  is  folyamatos  időközi  korrekciós 

tevékenységet jelent. Különösen az utakat kísérő árkok, a csatornák mentén jelentkeznek az 

özönnövények,  a  pusztára  elsősorban  a  gyalogakác  nyomult  be. Visszaszorításuk mielőbbi 

fontos feladat.  

A  terület  kezelésére,  karbantartására,  folyamatos  gondozására  akárcsak  a  sziki 

mikroformák  esetén,  a  legeltetés  a  legoptimálisabb,  és  csak  a  legszükségesebb  arányban 

javasolható  a  kaszálás. A  gépi  kaszálást  a  legértékesebb,  nagy  fajgazdagságú,  valamint  az 

idegenforgalom számára berendezett területeken meg kell tiltani, ezeken a helyeken a kézi 

kaszálást és hagyományos aszatolást kell alkalmazni. A géppel  történő gyomirtó kaszálás a 

gyomok maghozása előtt végezhető. 

A rehabilitációs tevékenységek befejeztével, a karbantartási időszak során történő esetleges 

mechanikai  sérülések  (pl.  nagyméretű  keréknyomok)  és  szennyezések  felszámolásáról 

folyamatosan  gondoskodni  kell.  A  kisebb  sérülések  visszagyepesítése  szintén  időközi 

korrekciós  tevékenység.  ebben  a  fázisban  ki  kell  dolgozni  a  gyepek  kontrollált, 

természetvédelmi célú égetési (fire‐management) programját is. 
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Térben és időben dinamikusan változó élőhelyek mozaikossága 

A  hortobágyi  táj  arculatát  meghatározó  élőhelyek  mozaikossága,  az  éghajlati  jellemzők 

hatására folyamatos változó, elválaszthatatlan egységet alkotó élőhelyek egysége szervesen 

vezetődik  le  az  előző  attribútumok  sorából.  Az  optimális megőrzési  állapot  az  ökológiai 

sajátosságokhoz  igazodó  változatos,  típusos  szegélyekkel  (ökotonokkal)  kapcsolódó 

élőhelyek különbözőségéből és együttlétéből adódó mozaikosság esetén érhető el. Egy táj 

biológiai  változatossága  akkor  őrizhető  meg,  ha  biztosított  az  adott  szukcessziós  háló 

valamennyi  elemének  egyidejű  jelenléte és biztosított  egymásba  alakulásuk  lehetősége  is. 

Ezt  a  feltételt  a  VH‐ra  jellemző  hierarchikus  és  dinamikus  mozaikstruktúrák  egészséges 

működése biztosítja, ami optimalizálja a biológiai és élőhelyi változatosság  (mozaikosság) 

β‐diverzitás fenntartását. A Tisza szabályozását követően az áradások elmaradása volt a táj 

átalakulásának  mozgatórugója,  később  az  állatállomány  csökkenése,  a  tűzoltás 

hatékonyabbá  válása  alakította  át  a  természetes  zavaró  hatások  arányát.  Ezeknek  a 

folyamatoknak döntő szerepe van az egyes mozaikelemek határán kialakuló átmeneti zónák, 

szegélyek kialakulásában, életében. 

A  fenti  hatások  közül  a  legeltetés  az,  amelyet  napjainkban  leghatékonyabban  tudunk 

irányítani,  helyreállítási  és  kezelési  célra  használni,  így  jelen  esetben  is  az  állatállomány 

növelése emelendő ki. Rehabilitációs  tevékenységként  sorolható  fel a kisformákhoz kötött 

vízrendszerek helyreállítása és a tájsebek felszámolása.  

Füves puszták madárvilága (pl.: bíbic, mezei pacsirta, vörös vércse) 

A  sziki  élőhelyek  jellegzetes,  domináns  és  karakter madárfajainak  stabil  populációja  az 

optimális  megőrzési  állapot.  A  rövidfüvű  szikes  legelők  madárvilágának  egyedszám 

csökkenése  a  külterjes  legeltetés  átalakulásával  is  összefüggést  mutat.  A  legelő  állatok 

mennyiségi csökkenése, a hagyományos tartás arányának visszaesése, nagyüzemi módszerek 

elterjedése,  az  alkalmazott  állategészségügyi  módszerek  a  madarak  fontos  táplálékául 

szolgáló trágyalakó rovarok jelentős egyedszám csökkenését okozta.  

A  megőrzési  állapot  javításának  eszközei  részben  bemutatásra  kerültek  az  előző 

attribútumok  leírásánál,  mint  a  tájléptékű  rehabilitációs  programok,  a  vízháztartás 

rehabilitációja,  azonban  további  speciális  állapotjavító  intézkedések  nevezhetők  meg.  A 

helyreállítási  tevékenységek  az optimális  élőhelyi  struktúra  és  kedvező  táplálkozó helyek 

kialakításra  irányulnak, melynek  során  a  szárazföldi  és  a  sekélyvizes  élőhelyek  kedvező 

arányának biztosítása a cél. A terresztris élőhelyekkel kapcsolatban álló vizes élőhelyekben 

fejlődő rovarok a pusztai fajok (székicsér, kék vércse stb. ) táplálékbázisát jelentik. Néhány faj 

egyedszám  csökkenése  ezért  mutat  összefüggést  a  rizsföldek,  mint  nagy  produktivitású, 

sekélyvizű élőhelyek felszámolásával. Azoknak a területeknek, amelyeken a pusztai fajoknak 

jelentős,  természetes  összetételű  közösségei  (populáció  kollektívumai)  élnek  teljes 

zavartalanságot  kell  biztosítani.  A  legeltetés  szabályozásával  is  segíteni  lehet  a  pusztai 

fajok  megmaradását.  Ahol  a  megőrzendő  fajok  jelentős  állományai  élnek,  vagy  fészkelő 
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telepük  alakult  ki,  csökkenteni,  vagy  átmenetileg  szüneteltetni  kell  a  legeltetést. Ezeken  a 

legelőkön az áthajtó legeltetést kell alkalmazni, tilos kutyával terelni az állatokat, hagyni kell, 

hogy nyugodt  legelési mozgásukkal hagyják el  a  fészkelési  területet. Ezeken  a  területeken 

fészkelési  időszakban  a  kaszálást  szüneteltetni  kell.  Ezeket  a  kezelési mechanizmusokat  a 

gondozás és karbantartás során is követni kell. 

A  pusztai  madárvilág  megőrzési  állapotának  javítása  érdekében  ökológiai  – 

viselkedésökológiai  ‐  csapdák  kiküszöbölésére  is hangsúlyt  kell  fektetni.  Ezek  a  csapdák  a 

gazdasági  táj  vonzereje  (szupernormális  kulcsingerei)  miatt  alakulnak  ki,  mellyel  a 

madáregyedek  megtévesztése  révén  nem  megfelelő  költőhelyet  választanak.  Helyreállító 

tevékenységek közül a madárvilágra is pozitívan hatna a Csillagoségbolt‐park kiterjesztése.  

A  madárvilágot  jelentősen  veszélyeztető  tényezőként  jelentkeznek  a  tájon  áthúzódó 

légvezetékek.  Problémát  jelent  az  áramütésből  és  a  vezetéknek  ütközésből  származó 

sérülések  lehetősége,  amelyek  évről‐évre  jelentős  pusztulást okoznak  a  rajtuk megpihenő 

madarak között. A légvezetékek felszámolása így a rehabilitációk része kell legyen, bár a VH‐

n belül ma már korlátozottan vannak  jelen, azonban a  szomszédos  területeken még ma  is 

jelentős  veszélyforrást  jelentenek.  Az  időközi  korrekciós  tevékenységek  során  a  kisebb 

szennyezések  elhárításáról  és  felszámolásáról,  az  élőhelyi  struktúra,  táplálkozó  területek 

kisebb sérüléseinek elhárításáról szükséges folyamatosan gondoskodni. 

Pusztai vizes élőhelyek madárvilága (pl.: barna réti héja, gulipán, piroslábú cankó) 

A vizes élőhelyeket jellemző, fészkelő madárközösségek teljes változatosságát tekinthetjük 

az  optimális megőrzési  állapotnak.  Tudni  kell  ugyanakkor,  hogy  a  különböző  vízforgalmi 

típusú  (efemer,  asztatikus,  szemisztatikus,  eusztatikus)  élőhelyek  más‐más 

madárközösségeknek  adnak  otthont,  s  ezeknek  az  élőhelyeknek  eltérő  kezelési  igényei 

vannak.  A  megőrzési  állapot  optimalizálásának  vannak  általános  kezelési‐helyreállítási 

elemei, mint  a már  ismertetett  helyi  vízgyűjtők működésének  helyreállítása,  a  vízpótló 

rendszerek természetes vízjáráshoz igazított működésének biztosítása. 

A  nagyobb  kiterjedésű mocsarak  (Kunkápolnási,  Egyek‐Pusztakócsi)  ‐ mivel  vízpótlásukat 

valaha  a  Tisza  áradásai  biztosították  –  csak mesterséges  vízpótlással  tarthatók  életben. 

Ennek a vízpótlásnak a Tisza áradásainak hatását kell utánozni, kiemelt figyelmet fordítva a 

vízszint  ingadoztatására.  Ezeknek  a  mocsaraknak  kiterjedt  nádasai  a  gémfélék  kedvelt 

fészkelőhelyei. A gondozás során különös gondot kell fordítani a nádasok kezelésére, mindig 

kell mozaikos elrendezésben megfelelő nagyságú „avas” nádfoltokat hagyni. 

A  nagyobb  mocsarak  nyíltvizű,  úszó  hínárral  borított  felszínei  a  sirályok,  szerkők  és 

vöcsökfélék  fészkelőhelyei.  ezek  az  élőhelyek  különösebb  kezelést  nem  igényelnek,  de 

karbantartáskor figyelni kell a nádasok előretörésére, ami a feltöltő szukcesszió természetes 

velejárója,  és  az  elmúlt  évtizedekben  terjedésével  jelentősen  csökkentette  a  nyíltvizű 

élőhelyek  területi  arányát. A nádasok  visszaszorítását mechanikai eszközökkel  (kotrás,  víz 

alatti visszavágás), száraz periódusokban legeltetéssel, égetéssel lehet biztosítani. A nádasok 
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gazdasági  célú  hasznosítását  folyamatos  kontroll  alatt  kell  tartani, mivel  a  tartós  aratás  a 

szintezett mozaikos nádasok homogenizálódásához vezet. 

A VH kiemelkedő értékű vizes élőhelyei a sekély mozaikos  felépítésű zsombékos mocsarak 

mocsárrétek. Ezt a valamikor  igen elterjed alföldi élőhely típust (ilyen pl.: Kincse és Poturás 

lapos,  Fecske‐rét  stb.)  érte  a  legnagyobb  területi  veszteség.  Ezek  az  élőhelyek mutatják  a 

legszorosabb  kapcsolatot  a  terresztris  rendszerekkel,  különösen  akkor,  ha  jelentős 

parttagoltság  széles  átmeneti  zóna  (ökoton)  kialakulását  és  fenntartását  biztosítja. 

Madárközössége igen változatos, rétzónájában nagygoda, piroslábú cankó, bíbic fészkel, míg 

a mocsárjellegű  területei, guvatféléknek, szerkőknek,  több  récefajnak nyújt otthont. Ennek 

az  élőhelynek  leghatékonyabb  kezelése  a  legeltetés,  arra  viszont  vigyázni  kell,  hogy  az 

értékes  zsombékos  formációkat  csak  korlátozott  taposási  terhelés  érje.  Ezeknek  az 

élőhelyeknek a fenntartásánál az árasztásos kezelést kerülni kell, inkább a helyi vízgyűjtők jó 

ökológiai és hidrológiai állapotát kell biztosítani. 

A  halastavaknak  a  puszta  vízimadár  világának megőrzésében máig  fontos  szerepe  van.  A 

Tisza  szabályozása után  kiszáradó Hortobágyon  a  halastavak menedékhelyet  jelentettek  a 

vízi fajoknak, kiemelten a vonuló vízi madaraknak, a nagy nyíltvízfelületek vonzereje tartotta 

itt  a  vonuló  vadludakat,  darvakat.  Kezelésüket  a  gazdálkodás  körülményei  között  kell 

optimalizálni.  Szerencsére  itt  a  gazdasági  érdekek  találkoznak  a  védelmi  szempontokkal, 

hiszen  a  haltenyésztés  akadályozza  meg  ezeknek  a  sekély  körtöltéses  tavaknak  az 

elnádasodását. 

Az  időközi  korrekciós  tevékenységek  során  a  kisebb  szennyezések  elhárításáról  és 

felszámolásáról, az élőhelyi struktúra, táplálkozó területek kisebb sérüléseinek elhárításáról 

szükséges folyamatosan gondoskodni. 

Folyóvizek menti vizes élőhelyek élővilága 

Ártéri ligeterdők, morotvák, lápok, nyílt vízfelületek társulásai 

A  Tisza‐tó  jelenlegi  élőhelyi  felépítése  a  Tisza  szabályozás  előtti  vízivilágának  képét  idézi. 

Optimális megőrzési  állapotnak  a  változatos,  az  élőhelytípusokra  jellemző,  invazívoktól 

mentes  társulások  természetes  zonációjának  meglétét  tekinthetjük.  Állandó  változások, 

átrendeződések  jellemzik,  s  viszonylag  alacsony  a  stabilizálódott  életközösségek  területi 

aránya. 

A Tározótól északra Tiszacsege – Ároktő magasságában a Kis‐ és Nagy‐Kácsás területén a fűz‐

nyár ligeterdők természetes állományai még megtalálhatók. A magasártéri keményfa ligetek 

(szil‐kőris‐tölgy ligetek) emlékét néhány öreg kocsányos tölgy és kisebb kőris csoport őrzi. A 

területen  kisebb  foltokban megtalálhatók  az alföldi és ártéri mocsárrétek – ezeket érte a 

legnagyobb  területi  veszteség  a  folyó  szabályozása  során  –  jelenleg  ezeket  a  gyalogakác 

előretörése veszélyezteti. A Nagy‐Kácsás (Nagyerdei Holt‐Tisza) széles hullámtere, változatos 

felépítése  kedvező  lehetőséget  kínál  a  természetes  társulások  felújítására.  Legnagyobb 
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problémát  az  invazív  fajok  előretörése  jelenti,  így  a  helyreállítási  tevékenység  ezek 

visszaszorítását jelenti, ami hosszú távon jelentős fenntartási költséggel jár. 

A Tisza‐tó legértékesebb, legvonzóbb területrészei a valamikori morotvák (Csapói, Óhalászi, 

Ispán‐tava, Hód, Gaznyilas,  Szartos, Nagy‐morotva, Háromágú, Hordódi Holt‐Tisza).  Ezek  a 

morotvák  a  tározó  kialakulása  után  gyors  feltöltődésnek  indultak. Mielőbbi  rehabilitációs 

célú  szakaszos  lepelkotrásuk  szükséges.  A  karbantartási  időszakban  is  a  feliszapolódás 

lassítását  szolgálja  az  öblítő  csatornák  árhullámuk  idején  történő  lezárása,  ami  a  nagy 

hordaléktartalmú vizek tározótérbe jutását akadályozza meg. 

A megőrzési állapot javítását, a tározó stabilizációját, halállományának megőrzését segítené 

a felső és alsó tározótér elkülönített kezelése, mely a 33‐as főközlekedési út vonalában a két 

területrész  zsilipkapukkal  történő  elválasztását  jelenti.  Tavasszal  teljes  feltöltés  után  a 

zsilipkapuk  nyitásával  a  tározóterek  összekapcsolásra  kerülnének,  ősszel  lecsapoláskor  a 

zsilipkapuk  zárásával  biztosítani  lehetne,  hogy  a  felső  tározótér  télen  is  üzemi  vízszinten 

álljon, míg az alsó leürítésre kerüljön. 

A  tározó  jelenleg  kezelendő  problémái  közül  az  invazív  fajok  (gyalogakác,  amerikai  kőris, 

zöld juhar) visszaszorítása ad folyamatos munkát, amit éves gyakorisággal kell végezni.  

Rehabilitációs  tervet  kell  készíteni  a Tisza menti  természetes erdők és gyepek arányának 

növeléséről.  A  tározó magasabb  szigetszerű  kiemelkedésein  természetes  felújulású  erdők 

jöttek  létre,  melyeket  főként  tájidegen  fajok  alkotnak.  Ezeket  az  erdőket  ‐  a  vízborítás 

figyelembevételével ‐ őshonos fafaj‐összetételű állományokra kell cserélni. 

A  karbantartás  során  a nyíltvizű  területrészeken biztosítani  kell  a  vízinövények  kontrollját, 

különösen  a  sulyom  terjedése  okoz  gondot,  mivel  visszaszorítja  a  tündérrózsa  és 

tündérfátyol állományokat. 

A  horgászatot  a VH  területén  belül  korlátozni  kell,  előnyben  részesítve  az  ősi  kiseszközös 

halászati  módszerek  alkalmazását,  ami  megfelel  a  világörökségi  szempontoknak  és 

idegenforgalmi látványossággá fejleszthető. 

Tisza menti madárvilág (pl. fattyúszerkő, tőkésréce, szárcsa, dankasirály) 

Ezeknél  a  labilis,  állandó  változásban  lévő  élőhelyeknél  az  optimális  megőrzési  állapot 

meghatározása  igen  nehéz.  Legfontosabb  ismérv  a  természetes  élőhelyekhez  kötődő 

fajgazdag madárközösségek megléte, melyhez hozzátartozik a költő és vonuló madárfauna 

mennyiségi viszonyainak javulása, egyes fajok visszatelepülése is.  

A Tisza‐tó  tavasszal és  ősszel,  sekély vizeivel,  iszapos mederfelszínével vonuló vízimadarak 

hatalmas  tömegeit  vonzza. Védelmük a  terület  zavartalanságával biztosítható. Az utóbbi 

években gyarapodott a vonuló  lúdidomúak mennyisége és olyan ritka fajok  is megjelentek, 

mint  a  kis  lilik  és  a  vörösnyakú  lúd.  A  vizsgálatok  alapján  kimondható,  hogy megindult  a 

tározó  tradicionális  vonulóhellyé  válása.  A  költő  fajok  mennyisége  már  nem  mutat 

gyarapodást, a mennyiségi viszonyok is stabilizálódni látszanak. A telepesen fészkelő fajokat 
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leginkább  a  telepeket  megzavaró,  szabályokat  megszegő  turisták,  vadkempingezők  és 

horgászok  veszélyeztetik.  A  jelenleg  is  érvényes, megfelelő  védelmet  biztosító  szabályok 

betartatására nagyobb gondot kell fordítani. 

Az  élőhelyek  megfelelő  ökológiai  állapotát  az  invazív  fajok  veszélyeztetik,  rendszeres 

kontrolljukról gondoskodni kell. 

A  hullámteret,  a  hullámtéri  élőhelyeket  a  Tiszán  árvízi  körülmények  között  levonuló 

szennyezések  veszélyeztethetik.  A  Tisza‐tó  területét  az  öblítő  csatornák  lezárásával meg 

lehet  védeni  a  szennyezésektől  (Lásd:  cianid  szennyezés  2000),  legfeljebb  az  igen magas 

árvízi csúcsok esetén következhetnek be szennyeződések 

Tájkép, kiemelkedő, egyedi látványminőség – megőrzési állapot javítása 

Természeti és művi tájalkotó elemek együttes és egységes megjelenése 

Kevés számú, elszórtan elhelyezkedő tájalkotó elem és az ebből adódó harmónia 

A pusztai tájban megjelenő épített és természeti elemek ritkasága, esetlegessége adja azt a 

varázsos  hangulatot,  mely  méltóvá  teszi  a  „Pusztát”  a  világörökségi  helyszín  címre.  A 

jelenlegi sűrűség és változatosság hosszú idő alatt alakult ki és azt az egységet alkotja, mely 

a  helyszín  harmonikus  békéjét  eredményezi.  Mivel  a  táji  elemek  jelenlegi  kialakult, 

mondhatni  megszokott  táji  megjelenése,  gyakorisága  kedvező  képet  mutat,  különleges 

egyensúlyt képvisel, így ezeket a jellemzőket nevezhetjük az optimális megőrzési állapotnak, 

mely minden körülmények között megőrzendő. . 

Az  eredeti, hagyományos  anyaghasználatot  és  építéstechnológiát  képviselő  építmények,  a 

helyszínen honos növényfajták,  kialakult méretű  facsoportok  alkotta  táji  elemekmegóvása 

összességében  a  látvány  harmóniájának megőrzését  szolgálják. Mindezek mellett    korunk 

tájidegen  beavatkozásainak,  a  modern  műszaki  és  építészeti  technológiák  nyomainak 

megszüntetése, illetve takarása, tájba illesztése, továbbá a tájidegen növények és fásítások 

felszámolása  is  szükséges  a  helyreállítás  során.  A  tájegyensúly  megőrzése  érdekében  az 

eredetihez  hasonló  kivitelű, méretű  építmények  létrehozása  a  cél  a  kedvező  előfordulási 

gyakoriság figyelembevétele mellett.  

A  tájelemek  teljes  leromlásának megelőzése  érdekében  a  folyamatos  gondozás  feladatai 

közé tartozik többek között az építmények rendszeres javítása, kiegészítése, karbantartása, 

a  növényállomány  fajta‐ellenőrzése,  szükség  szerinti  ritkítása,  irtása,  illetve  telepítése 

ellenőrizve  egyidejűleg,  hogy  a  tágabb  környezetet  vizsgálva  nem  módosul‐e 

helyreállíthatatlanul a táji harmónia. 

A  táj  látványának helyszíni  rendszeres bejárásos ellenőrzése, a  rögzített  felvételi állapottal 

való  összevetése  lehetővé  teszi  a  meglévő  elemek  karbantartásának,  az  új  elemek 

létesítésének olyan irányú befolyásolását, mely a megőrzési állapot fenntartását biztosítja. 
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Összességében a harmonikus egyensúly fenntartása érdekében a legfontosabb az optimális 

tájelem‐sűrűség megőrzése oly módon, hogy a  tájalkotó elemek minden  időben a  legjobb 

állapotukat mutassák. 

Hagyományos  tájhasználattal  összefüggő  művi  elemek  (hodályok,  gémeskutak,  kunyhók) 

illeszkedése a tájba 

A tájban megjelenő legeltetéses állattartáshoz kapcsolódó pásztorépítmények szerves részét 

képezik  a  Hortobágyi  pusztának,  mind  méretüket,  anyaghasználatukat,  megjelenésüket, 

mind előfordulási gyakoriságukat tekintve, mely az optimális megőrzési állapot része. Állaguk 

megőrzését elsősorban az eredeti funkció és az autentikus használat biztosítja. 

A megfelelő  állapotú  és  funkciójú  épületek mellett  felhagyott,  leromlott  állagú,  illetve  a 

megváltozott  használat  miatt  átalakított,  torzult  építmények  is  előfordulnak.  Ezek 

helyreállítása, megfelelő  funkcióval  való  hasznosítása  a  tájban  való  kedvező megjelenés 

elengedhetetlen  feltétele.  A  szükségből,  vagy  nem  megfelelő  gondossággal  létrehozott 

tájidegen építmények  lehetőség  szerinti átalakítása, esetleg elbontása  fokozza a kedvező 

táj‐látványt. 

Az  építmények  megfelelő  állagának  fenntartása  rendszeres  gondozással,  karbantartással 

biztosítható.  A  használhatatlanul  álló,  leromlott  állagú  építmények  javításakor, 

restaurálásakor,  pótlásakor  elbontott  anyagok  felhasználása,  az  eredetihez  hű  részletek 

alkalmazása  biztosítja  a  tájbaillő  megjelenést.  A  hagyományos  építéstechnológia 

alkalmazásával  az  eredetihez  hasonló  kivitelű,  méretű,  megjelenésű  építmények 

létrehozása a cél. 

Az  építmények  felújítása  során  a  tényleges  állapot  feltárása  és  a  kataszterrel  való 

összevetése eltéréseket mutathat. A  kataszter  aktualizálása,  kiegészítése pontosabb  képet 

adhat  és  új  lehetőségeket  tárhat  fel, mely  a  karbantartási munkák  során  érvényesíthető. 

Mindenkor törekedni kell a korhű vonások megőrzésére. 

A  meglévő  építmények  megőrzése  a  rendszeres  ellenőrzéssel  és  jó  állapotot  biztosító 

állandó  karbantartással  mintául  szolgálhat  az  új  építmények    tájba  illeszkedő 

kialakításához. 

Mélységet adó látványelemek (kerekerdők, szárnyékerdők, halmok, pásztorépítmények) 

A  nyílt  pusztai  tájban  található  viszonylag  kevés  és  elszórt  elhelyezkedésű  tájalkotó  elem 

"pontszerű"  megjelenésük  ellenére  is  nélkülözhetetlen  alkotórészei  a  tájképnek,  sőt 

harmonikus megjelenésük mellett egyes elemeik funkcionális értelemben is fontos szerepet 

töltenek be a hagyományos tájhasználat vonatkozásában.  

Az optimális megőrzési állapot éppen ebben a kettős, vizuális és  funkcionális értelemben 

egyaránt szerves tájba illeszkedésben, ezen karakter megtartásában rejlik, az egyes tájalkotó 

elemek optimális állapota mellett.  
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Ennek  megfelelően  helyreállításuk,  gondozásuk  és  az  időközi  korrekciós  tevékenységek 

tekintetében  az  adott  tájalkotó  elemekkel  kapcsolatban  szükséges  cselekvéseket  kell 

hangsúlyozni, mely az egyes elemek optimális állapotának elérését szolgálja: 

 optimális  méretű,  kiterjedésű  erdőfoltok  (1‐5  ha  nagyságú  kerekerdő  jellegű) 

kialakítása; 

 hagyományos  anyaghasználatú,  léptékű  új  építmények  létesítése,  de  elsődlegesen  a 

pusztuló építmények felújítása és használatba vétele 

 halmok rehabilitációja az ép alakú és állapot elérése érdekében. 

A  pusztai  tájképben  betöltött  szerepük  alapján  azonban  ‐  állaguk,  funkciójuk,  épségük 

mellett ‐ a tájhasználathoz kötődően kialakult térarány, térmélység érzékelésében betöltött 

szerepük megőrzése  élvez  prioritást. Újabb  létesítmények  elhelyezése  esetén  a  kutatások 

eredményeiből  és  a  részletes  tájképi  elemzésekből  levezethető  ‐  feltehetően  nehezen 

objektivizálható ‐ szempontok (tájalkotó elemek sűrűsége, az erdők esetén azok kiterjedése, 

alakja stb.) veendők figyelembe. 

Tájkép sajátos téraránya 

Töretlen látóhatár ‐ horizont takaratlansága 

Hortobágy  tájképi  szempontból  meghatározó  attribútumának  optimális  megőrzési 

állapotát  a  töretlen  látóhatárhoz  közelítő,  minél  nyíltabb  pusztai  táj  jelenti.  Annak  a 

napjainkban  is  jellemző  sajátos  téraránynak  a  fennmaradása,  mely  a  horizont 

takaratlanságából,  a  pusztai  táj  építményekben  és  természeti  elemekben  szegény 

megjelenéséből,  a  táj  diverzitásának  alacsony  voltából  fakad.  A  táj  kietlensége, 

átláthatósága,  a  látóhatár  végtelensége  tehát  több  tényező  kölcsönös  egymásra  hatása 

nyomán  jön  létre,  fennmaradása a Hortobágy geomorfológiai és  természeti adottságainak, 

valamint ahhoz illeszkedő hagyományos tájhasználatának köszönhető. 

A  megőrzés  során  az  fenn  említett  tényezők  megfelelő  állapotú  fenntartása,  a  zavaró 

hatások  kiküszöbölése  is  célként  fogalmazandó meg  a  további  beavatkozások mellett.  A 

töretlen látóhatár érvényesülésének egyik veszélyeztető tényezője a vonalas létesítmények 

megjelenése  a  tájban,  megtörve  a  puszta  egységes  látványát.  Ezen  zavaró  elemek  − 

többnyire mesterségesen  telepített  fásítások,  vonalas  infrastrukturális  elemek,  csatornák, 

töltések  −  a  tájban  negatív  szegélyt  alkotnak.  A  megőrzési  állapot  javítását  célzó 

helyreállító‐rehabilitációs  beavatkozások  jelentős  része  a  még  fennmaradt  és  szükségét 

vesztett vonalas  infrastrukturális elemek felszámolásához köthető. A tájképet zavaró árkok, 

töltések  megszüntetése,  a  több  lépcsőben  megkezdett  és  részben  elvégzett  csatorna‐

felszámolási projektek, a jelenleg is folyó zavaró hatású légvezetékek kiváltási projektjeinek 

jövőbeli folytatása a tájkép eredeti jellemzőinek visszaállítását szolgálja.  

Tájrehabilitációs munkák  közé  kell  sorolni  a  zavaró  tájképi  elemként megjelenő  vonalas 

fásítások,  nagyobb  kiterjedésű  erdőtömbök  felszámolását,  fragmentálását,  továbbá  a 

nemkívánatos tájhasználati módok megszüntetését. 
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A horizont  takaratlanságának  fenntartása  céljából  a  szegélyhatásként  jelentkező  környező, 

VH‐n kívül elhelyezkedő települések a pusztai tájképhez történő harmonikus illeszkedésének 

elérése, a világörökségi helyszín környezetében kialakulóban  lévő új típusú tanyás rendszer 

kontrollálása a szabályozás eszközeivel lehetséges.  

A  töretlen  látóhatár  megőrzése  szorosan  összefügg  a  tájalkotó  elemek  mennyiségi  és 

minőségi jellemzőivel. A művi elemek közül a tájidegen, tájkaraktert és tájképet megbontó 

építmények elbontása, felújítása, tájba illő átalakítása a megőrzési állapot elérését szolgáló 

helyreállító  tevékenység.  Ez  nemcsak  a  pontszerű  építmények  vonatkozásában,  hanem  a 

tájképi  szempontból  karakteres  vonalas  jellegű  karámok,  kerítések,  villanypásztorok 

felszámolását tekintve is fontos feladat. 

A  tájkép  sajátos  térarányának,  a  horizont  takaratlanságának  megőrzésében  a  gondozási 

kezelési  tevékenységet  az  extenzív  legeltetéses  állattartás  fennmaradása  jelenti.  Ez  a 

hagyományos tájhasználati forma a kulcsa az összefüggő, kiterjedt, építményekben szegény 

legelőtáj  fenntartásának.  Ehhez  szorosan  kapcsolódik  a  szükséges  és  elégséges  mértékű 

kaszálási tevékenység  

A  helyreállítást,  rehabilitációt  követően  az  időközi  kontroll  tevékenység,  és  az  ezt  követő 

beavatkozások  során  a  kutatásokban  feltárt  és  rögzített  látványok  fenntartása  a  cél.  A 

felvételi állapottal történő összehasonlításkor a táj sajátos térarányát, kiterjedését megtörő 

objektumok  megjelenése,  sűrűsödése  akadályozandó  meg,  különös  tekintettel  a 

legkedvezőbb  látványpontokra  és  irányokra.  Az  korrekciós  munkálatok  az  időközben 

megjelenő kisebb zavaró hatások kiküszöbölésére irányul. 

Fátlan, nyílt legelőtáj 

A Hortobágyon  fennmaradt nyílt,  fátlan  legelőtáj sajátos egyedi  látványminőség hordozója. 

Optimális  megőrzési  állapotát  a  nyíltság,  az  áttekinthetőség  és  a  gyeptakarók 

dominanciája jelenti. A hortobágyi pásztorok kifejezései − "a róna, ami maga a messzesíg", a 

"kietlenség", "a végtelen rónaság" − melyek a  tájra, a hortobágyi gyepekre összességében 

vonatkoznak, jól jellemzik a megőrzési állapotban célként meghatározható minőséget.  

Hortobágy  jellemző,  megőrzendő  értéke  az  a  nyílt  legelő  táj,  melyen  a  tájhasználati 

szempontból  jelentős  rövidfüvű,  kiterjedt  állományokat  alkotó  szikes  gyepek  a 

legkiterjedtebbek, tájképi jelentősége részben fátlanságában rejlik. A tájfejlődés során nem 

jöttek  létre  összefüggő  erdőségek,  a  korábbi  fásítások maradványai  elvétve  törik meg  a 

kiterjedt gyepeket. A fatelepítések két nagy csoportját a ma zavaró objektumként jelentkező 

egykori  vonalas  fásítások,  és  a  tájba  illeszkedő  mélységet  adó  telepített  szárnyékerdők 

jelentik.  A  fátlan,  nyílt  legelőtáj  érvényesülésének  egyik  veszélyeztető  tényezőjének  a 

tájidegen,  tájkaraktert megtörő múltbéli  fásítások  és  spontán  sztyeppesedési  folyamatok 

számítanak.  

A rehabilitációs munkák jelentős hányadát éppen ezért a zavaró tájképi elemként megjelenő 

vonalas fásítások, nagyobb kiterjedésű erdőtömbök felszámolása, kisebb tömbökké történő 
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fragmentálása,  tájidegen  fafajok  cseréje  jelenti.  A  honos  fafajok  előnyben  részesítése 

elsődleges szempont a tájidegen fásítások felszámolása során. 

Az  összefüggő,  különböző  élőhelyekből  felépülő  mozaikos,  ugyanakkor  mégis  egységes 

megjelenésű  legelőtáj megőrzése  érdekében  elengedhetetlen  a  tájléptékű  rehabilitációs 

programok folytatása. Ennek során célként fogalmazható meg a nemkívánatos tájhasználati 

módok  −  rizsföldek,  öntözö   gyepek,  a  turisz kai  szempontból  frekventált  területeken  a 

szántók  −  megszüntetése,  és  az  azt  követő  helyreállító  tevékenységek,  gyepesítések 

elvégzése. 

A  természetes  gyepes  vegetációk  veszélyeztetőjeként  a  vízháztartási  viszonyokat  is 

befolyásoló  vonalas  létesítmények  említendők  meg,  melyek  negatív  hatásai  már  az 

előzőekben,  más  attribútumok  ismertetése  során  megtörtént.  Tájképi  szerepük  az 

átláthatóság  és  nyíltság megtörésében manifesztálódik,  így  felszámolásuk  fontos  cél  jelen 

attribútum esetén is.  

A tájkép térarányához, a nyíltság fenntartásához szorosan kötődik a kedvező szegélyhatások 

megőrzése,  kialakítása,  a  már  említett  negatív  szegélyek  megszüntetése,  a  VH 

környezetében a tájhasználatok, szabályozás eszközeivel történő kontrollálása. 

A hagyományos legeltetéses állattartás a gyepek fenntartásával alapvető fontosságú a tájkép 

sajátos  arculatának,  a  fátlan,  nyílt  legelőtájnak  a  megőrzésében.  Ennek  köszönhetően  a 

gondozási kezelési tevékenységet az extenzív  legeltetés fenntartása  jelenti. Az összefüggő 

kiterjedt  gyepek  megőrzésének  kulcsa  a  folyamatosan  változó  természeti  adottságokhoz 

igazodó  hagyományos,  múltban  gyökerező  legeltetési  formák,  őshonos  állatállományok 

alkalmazása.  Ehhez  szorosan  kapcsolódik  a  szükséges  és  elégséges  mértékű  kaszálási 

tevékenység  

A táj vízháztartásának átalakulása, a talajvíz süllyedése olyan átalakulásokat sztyeppesedési 

folyamatok  is  elindít,  ahol  a  fás,  cserjés  vegetáció  előretörése  a  tájkép  megváltozását 

okozhatják.  Az  alullegeltetés  a  gyep  elgazosodását  eredményezi,  a  folyamat  esetenként 

szintén  a  beerdősülés  irányába  halad,  a  vegetáció  elveszíti  eredeti  képét  és megváltozik 

fajösszetétele.  Ezért  a már  előzőekben  említett  rehabilitációs  helyreállítási munkákon  és 

legeltetésen  felül  a  sztyeppesedési  folyamatok  folytonos  kontrollja  és  visszaszorítása 

szükséges.  

Természeti jelenségek, tünemények 

Délibáb, lemenő és felkelő nap, „felhőjáték”, csillagkupola, évszakok színváltozása 

A  sajátos  természeti  jelenségek  (pl.  délibáb)  kialakulásához  feltétlenül  szükséges  a  nagy 

kiterjedésű, gyors felmelegedésre alkalmas és egységes földfelszín.  

Napkelte,  napnyugta  (ritkább  esetben  holdkelte,  ‐nyugta)  alkalmával  számos  látványos 

jelenséget  tapasztalhatunk, melyek egy  része a  látóhatár közelében  lévő  inverziós  légréteg 
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hatására  születik  meg,  amelynek  kialakulásához  nyugalomba  jutó  légréteg  szükséges,  ez 

szélcsendben a tenger felszíne felett, vagy alföldeken, sivatagokban a leggyakoribb. 

Mindezen  jelenségek  zavarás  és  torzításmentes  megjelenéséhez,  páratlan  szépségű 

tüneményként  történő megfigyeléséhez  elengedhetetlen  a  töretlen  látóhatárhoz  közelítő, 

minél  nyíltabb  pusztai  táj  megőrzése,  a  nyíltságot,  a  töretlen  látóhatárt  zavaró 

létesítmények,  a  nyíltságot  zavaróan  megtörő  természetes  és  mesterséges  tájelemek, 

objektumok felszámolása 

Mindezen  jelenségek  érvényesülését  leghatékonyabb  gondozási‐karbantartási 

tevékenységként  a  spontán  sztyeppesedési  folyamatokat  is  visszaszorító  hagyományos 

legeltetés, mint a múltban gyökerező, a természeti adottságokra épülő evidens tájhasználati 

mód biztosítja. 

Napjainkban egyre kevesebb helyről élvezhető zavartalanul a csillagos égbolt  látványa, s ez 

nemcsak  esztétikai,  de  súlyos  ökológiai  probléma  is,  hiszen  az  élővilágot  is  fokozódó 

mértékben zavarja a fényszennyezés. A csillagos égbolt az emberiség kulturális örökségének 

része,  törekedni kell olyan állapotban megőrizni, ahogy azt a múlt emberei  is  láthatták. A 

Hortobágyon a csillagos égbolt is hozzátartozott a pásztorok életmódjához, hiedelmeikhez, a 

puszta mindig  is  kiemelkedő minőségű  égbolttal  rendelkező  hely  volt,  s  ezek  a  tények  is 

indokolták  a  Hortobágyi  Csillagoségbolt‐park  létrehozását, melynek  bővítése  indokolt.  A 

park területén a jövőben nem történhetnek fényszennyezés növekedésével járó fejlesztések, 

és  a meglévő  lámpatesteket  is  –  a  park  kezelési  és  világítási  terve  alapján‐  fokozatosan 

fényszennyezés‐mentesre cserélik 

Állatok csoportos megjelenése a tájban 

Vonuló darvak, vadludak, seregélyek, fenyőrigók 

Megőrzési cél a költő és vonuló madárfauna tömeges megjelenésének megtartása, legalább 

a jelenlegi mennyiségi viszonyok között. 

Ennek  biztosítására  egyrészt  feltétlenül  szükséges  a  vonuló  darvak  számára  megfelelő 

táplálékot  biztosító  gyep‐  és  szántóterületek  folyamatos  fenntartása  (utóbbiaknál 

természetesen  elsődlegesen  a  VH  környezetében),  valamint  a  kukoricatáblák  lehetőség 

szerinti késői beszántása,  illetve annak  időbeni összehangolása a daruvonulással, másrészt 

pedig elengedhetetlen a sekély vizű, háborítatlan éjszakázó‐helyek biztosítása, melyekről a 

madarak nappal  kijárhatnak  táplálkozni  a  gyepekre és  tarlókra. Mivel  a daru óvatos, éber 

madár,  lényeges  szempont,  hogy  a  darvak, mind  fészkeléskor,  úgy  vonuláskor  is  a  nyílt, 

átlátható  területeket kedvelik. Ha bármely egyed veszélyt érez, az egész  csapat  felriad, és 

együtt távoznak. Megközelítésük nehézkes, szinte lehetetlen. 

Az  őszi  vonulási  időben  a  VH  darvainak  legfontosabb  tápláléka  a  kukorica  gépi 

betakarításakor mindig nagy mennyiségben elhullott kukoricaszem, és a zsenge búzavetés. A 

VH‐n  belül  a  darvak  számára  nincsenek  megfelelő  táplálkozó  területek,  kiterjedt 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
82 

kukoricaföldek  a  VH‐tól  keletre,  ill.  északkeletre  helyezkednek  el,  de  a  VH  határa mellett 

mindenütt vannak kisebb – nagyobb táplálékbázisok. Amennyiben a talaj kedvező állapotban 

van,  a  kukorica  betakarítása  után  azonnal  elkezdődik  a  tarlók  beszántása,  a  darvak 

táplálkozási  lehetőségei  romlanak,  ilyenkor  főleg kárt okozhatnak a késői búzavetésekben. 

Fontos, hogy a VH‐t övező  tarlók egy  részét  csak a darvak elvonulása után  szántsák be. A 

lábon  álló  kukoricában  a  darvak  csak  a  szegélyekben  okoznak  kisebb  kárt  a  csövek 

leverésével, hiszen  kerülik  a  számukra  veszélyes  fedett,  kilátást nem biztosító  területeket. 

Alkalmanként az értékes magtermelő táblákban jelentősebb, kompenzálandó károkozások is 

előfordulnak.  Amennyiben  elegendő  kukorica  tarló  van,  ilyen  károkozásokra  nem  kell 

számítani. 

A megőrzési  állapot  fenntartásához  elengedhetetlen  a  táplálkozó‐  és  éjszakázó  területek 

közötti  mozgások  zavartalanságának  biztosítása,  ennek  keretében  a  légvezetékek 

felszámolása, amelyek sajnos sok madárbaleset okozói. 

Legelő csordák, nyájak, ménesek 

A  hagyományos  legeltetéses  állattartás  csordákban,  nyájakban  megnyilvánuló  legelő 

állatállományának  tájban  való  megjelenése,  a  Hortobágy  tájképének  jellegzetes, 

meghatározó  alkotója. Optimális megőrzési állapotát  a múltban  gyökerező hagyományos 

legeltetési  járások rendjének megfelelően elhelyezkedő őshonos állatfajokból álló nyájak, 

gulyák, ménesek adják.  

Pásztoroló  tartási  forma  sajátos  jellemzője  a  változó  természeti  adottságokhoz  igazodó 

folyamatosan mozgó  nyájak,  gulyák, ménesek  tavasztól‐őszig  tartó  jelenléte  a  pusztán, 

mely  a  megőrzési  állapot  szempontjából  kiindulási  alapnak  tekintendő.  Egyedi 

látványminőséget  jelent,  jellegzetes képet mutat, mikor a  jószág nyugodtan  legel "kiterül, 

szélnek  legel" – ekkor a pásztor nem  tereli, csak követi a nyájat, és maga  is gyönyörködik 

benne:  "milyen  szépen  nekiterültek  a  birkák;  félholdra  legel  a  juh".  Következésképpen  az 

optimális  állapot  fenntartása  az  állatállomány  feltáruló  látványa  szempontjából  is  szoros 

összefüggésben van a pásztoroló tartási módozatokkal és az őshonos állatfajtákkal, melyek 

külön  attribútumként  kerültek  meghatározásra,  így  részletes  kifejtésük  a  következő 

fejezetrészeknél található. 

Mint  említettük  a  tájképi  szempontból  is  jellegzetes  állatállomány  fenntartása  alapvetően 

összefügg  a  hagyományos  tájhasználat  megőrzésével,  mely  nem  igényel  új  típusú 

beavatkozásokat, kulcsa a gyepek adottságaihoz  igazodó  legeltetés, az állatfajok,  fajták, és 

azok mennyiségének megfelelő meghatározása.  

Hortobágyot tekintve a tájban megjelenő magyar szürkemarha emblematikus  jelentőségű, 

kiemelkedő  szerepű.  Így  elsősorban  a  szürkemarha  állomány  kiterjesztése  a  cél.  Kiemelt 

jelentőséget  kell  kapnia  a  további  extenzíven  legeltethető  szarvasmarha,  juh‐  és  lófajták 

megőrzésének,  köztük  a  rackaállomány növelésének  is, mely nem  csak  tájképvédelmi, de 

egyben természetvédelmi érdek is. 
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Az  elmúlt  időszakokban  a  legeltetés  dinamikája,  módja  sokat  változott.  A  XIX.  századi, 

állandóan mozgó nyájakhoz, gulyákhoz, ménesekhez képest az éjszakára állandó hodályban 

tartás  azt  eredményezte,  hogy  a  jószág  járatása  bizonyos  mértékig  a  hodály  körül 

koncentrálódott.  A  kialakult  kisméretű  birtoktestek,  bérlemények  sokszor  fizikai  határt 

szabnak  a  terelés  egykor  jellemző  mérettartományának.  A  fenti  okok  jelentős  hatással 

vannak  az  állatállomány  térbeli  elhelyezkedésére,  tájban  való megjelenésre,  vagy  inkább 

hiányára.  Az  állatállomány  növelésén  felül  a  legjelentősebb  helyreállító  tevékenységet 

ebben  a  kérdéskörben  a  legeltetési  társulat‐alapú  legeltetési  szerkezethez  történő minél 

tökéletesebb közelítés jelentené, mely az egyik stratégiai fontosságú célkitűzés. 

A  fentiekhez  hozzájárul,  hogy  a  pásztorok  jó  része már  nem,  vagy  csak  kevésbé  követi  a 

hagyományokat, melynek egyik alapvető megnyilvánulása, hogy nem mozgatják az állatokat 

olyan  mértékben,  mint  régebben,  kisebb  puszta  területet  járnak  be,  mely  látvány 

szempontjából  is  befolyásoló  tényezőként  hat.  Ezért  a  megőrzési  állapot  fenntartásához 

hozzájárul a megfelelő pásztorképzés, melynek nyomán a  "jó pásztor" a hagyományoknak 

megfelelően végzi munkáját. 

A  legelő  állatok  csoportos  megjelenésének  témakörében  a  gondozási  karbantartási 

tevékenységet  az  extenzív  legeltetéses  állattartással  kapcsolatos  tevékenységek  a  mai 

természetvédelmi érdekeknek és  igényeknek, továbbá hagyományoknak megfelelő végzése 

jelenti.  Rendszeres  határszemlékkel  ellenőrizhető  az  állatállományok,  csordák,  nyájak 

mozgatása,  és  a  legeltetési  módok  hatása.  Ennek  nyomán  az  aktuális  adottságokhoz 

igazítandó a legeltetés. 

Időközi  korrekciós  tevékenységek  nem  különíthetők  el  a  gondozás  során  felmerülő 

korrigálási tevékenységen felül. 

Tájhasználat – megőrzési állapot javítása 

Hagyományos legeltetéses állattartás 

Extenzíven legeltethető, őshonos és honosult állatfajták (szürkemarha, rackajuh, nóniuszló) 

Az optimális megőrzési állapot ismérve az őshonos fajták túlsúlya a VH‐n. Lehetőség szerint 

tartásukat is a hagyományos külsőségeknek kell kísérni. 

A racka (általában a juhok) rövidre rágják a gyepet igen egyenletes tarlót hagyva maguk után. 

A  szúrós  gyomokból  álló  területrészeket  kerülik,  a  juhász  feladata  az  aszatolás. 

Madárvédelmi okok miatt kedvező, ha a pásztor nem hajszolja, „nem kutyáztatja” a nyájat. A 

nyugodtan legelő jószág elkerüli a madárfészkeket. 

A  természetvédelmi  kezelés  szempontjából  legjelentősebb  a  szürkemarha,  mivel  több 

élőhely típus karbantartására, kezelésére alkalmas. Nagyobb  létszámú gulyák a mocsarak 

rehabilitációjában,  a  nádasok  visszaszorításában  is  szerepet  játszhatnak.  A  szürkemarhát 

sajátos  viselkedése  különösen  alkalmassá  teszi  a  kíméletes,  természetvédelmi  célú 

legeltetésre. A  szürke marha  távolságtartó  típus, a gulya  tagjai egymástól nagy  távolságot 
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tartva  „szétterülve”  legelnek  a  pusztán.  Egy  300‐as  gulya  sokszor  több  mint  2  km²‐nyi 

területen  helyezkedik  el.  A  szarvasmarha  nem  hagy  maga  után  egyenletes  tarlót,  néha 

nagyobb  területrészeket  kihagy,  kerüli  a  bogáncsos,  aszatos,  iglicés  gyepeket.  A 

szarvasmarha legelőkön kézi kaszálással, aszatolással kell utókezelést végezni. 

A lovak válogatósak, nagy legelőterületet használnak, ahol igényeiknél kisebb a gyepterület, 

legelésükkel  gyomosíthatják  a  legelőt.  A  lovaknak  nem  csak  létszámuk,  de  legelési 

viselkedésük miatt is nincs jelentős szerepe a gyepek kezelésében. 

Jelenleg még nagy az alullegeltetett gyepek területe a VH‐n. A hatékony kezelés érdekében 

az állatlétszám  további  emelése  indokolt. Az optimális  állatlétszám eléréséig  szükség  van 

kiegészítő kezelési módszerekre, kaszálásra, égetésre. 

A  legérzékenyebb,  fajgazdag  élőhelyeken,  természetvédelmi  ismeretekkel  is  felvértezett, 

felkészült pásztorra bízott kis létszámú állatállománnyal kell legeltetni, amit ki kell egészíteni 

egyéb kíméletes kezelési módszerekkel, kézi kaszálással, aszatolással. 

Legeltetés múltban gyökerező pásztoroló tartási módozatai (szabad, szabad láb alóli, áthajtó, 

túllegeltetés) 

Az optimális megőrzési állapot a hagyományos legeltetési formák értékeinek maradéktalan 

érvényülését,  az  eltérő  legeltetési  formák  célszerű,  kezelési  igényekhez  igazodó 

alkalmazását  jelenti.  A  felsorolt  legeltetési  formák  kezelési  értékeinek,  előnyeinek 

kihasználásához felkészült pásztorokra van szükség.  

A  jelenlegi  kis  birtoktestekre  épülő  legeltetési  forma  a  villanypásztoros  legeltetés 

elterjedésének kedvez, ahol nincs szükség az ősi pásztortudásra. A legfontosabb feladatot a 

birtoktest  alapú  területkezelés  lehetőség  szerint,  legeltetési  társulat  alapúvá  történő 

átalakítása  jelentené. A  pásztor hagyományok megőrzése  is  csak  a  közösségi  legeltetési 

forma  (legeltetési  társulatok,  legeltető  szövetkezetek)  helyreállítása  esetén  képzelhető  el. 

Így több okból is kiemelendő az ehhez való minél tökéletesebb közelítés. Ennek érdekében a 

gazdálkodásra  vonatkozó,  jelenlegi  gyakorlatban  megszokott,  általános  területi  alapú 

támogatások mellett  egy  speciális,  a  legeltetéses  állattartás  hagyományos  formáit  segítő 

támogatási  feltételrendszer kidolgozása, bevezetése szükséges. Az új  rendszerű  támogatási 

forma a területi alapú támogatásoktól eltérően, mely a birtoktest alapú területhasználathoz 

köthető, a VH sajátos gazdálkodási feltételeinek megteremtését, a legeltetési társulat alapú 

kezelést hivatott elősegíteni.  

A pásztormesterséget, a pásztortudást meg kell becsülni, oktatni kell, helyre kell állítani és 

folyamatosan biztosítani kell a szervezett pásztorképzést. 

A megőrzési állapot  javítását szolgálja a  jószáglétszám fejlesztése és a kis mozgékonyságú 

fajták száműzése, mely szoros összefüggésben van az előző attribútumnál kifejtettekkel. 

A  szabad  legeltetést  a  szürkemarha  esetén  eredményesen  lehet  a  kezelés  szolgálatába 

állítani.  Ez  a  forma  kedvez  az  állatnak, megfelelő  nagyságú  legelő  esetén  nem  terheli  a 
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gyepet, de bizonyos területrészek kimaradhatnak a használatból. Ott lehet alkalmazni ahol a 

legeltetési határok nagyok, a jószág terelés nélkül sem hagyja el a járást, természetesen ez a 

beszoktatástól is függ. 

Szabad láb alóli legeltetés során a pásztor követi a legelő jószágot, de a járáson belül a jószág 

választja meg mozgás  irányát.  Ezt  a  formát  leginkább  a  juhászok  alkalmazzák,  a  gulyások 

akkor, ha a legeltetési határokat körülményes betartani. Alkalmazása esetén a pásztornak a 

terület egyenlőtlen használatának megelőzésére kell figyelni, a jószág ugyanis hajlamos arra, 

hogy bizonyos területeket túlhasználjon, másokat pedig elkerüljön. 

Az  áthajtó  legeltetést  akkor  alkalmazzuk,  ha  egy  területet  kímélni  szeretnénk,  vagy  ha  a 

terület legeltetésre alig használható, s rajta keresztül érhető el egy jobb hozamú legelőrész. 

Ezt a formát a kopár foltos, szakadozott gyepek esetén lehet kezelési célra alkalmazni. 

A  túllegeltetést  kifejezetten  kezelési  célzattal  lehet  alkalmazni,  az  élőhely  kopárosítására, 

esetleg  megújításának  előkészítésére.  Ez  a  forma  természetvédelmi  oltalom  alatt  álló 

területen szigorú szakmai kontroll mellett alkalmazható. 

Az  időközi tevékenységek során a  legeltetési módozatok  folyamatos kontrollja, továbbá az 

aktuális természeti adottságokhoz és kezelési igényekhez történő igazítása szükséges. 

A hagyományos legeltetés elengedhetetlen része az őshonos pásztorkutyák (terelő és őrző) 

használata,  amire  az  elkövetkezőkben  –  ellenőrzött  tenyészetből  származó  egyedek 

biztosításával – nagyobb figyelmet kell fordítani. 

Összefoglalóan  megállapítható,  hogy  a  VH  természeti‐,  tájképi  és  tájhasználati 

értékkategóriában  lévő  attribútumainak  helyreállítására,  kezelésére,  gondozására 

vonatkozó  javaslatai  számos  ponton  átfedést mutatnak.  Az  értékelemek  közötti  többrétű 

összefüggéseknek  köszönhetően  a  megőrzési  állapot  fenntartása  az  alábbi  kiemelendő 

legfontosabb  helyreállító,  rehabilitációs  tevékenységeket  tartalmazó  feladatsor  köré 

csoportosítható. 

 A kisformákhoz kötött vízrendszerek helyreállítása 

 Vízpótló  rendszerek  kialakítása,  helyi  vízgyűjtők  helyreállítása,  árasztásos  élőhely 

teremtés 

 A feliszapolódó morotvák kíméletes kotrása 

 Az alsó és a felső tározótér elkülönített vízügyi kezelésének kiépítése 

 Talajvízháztartást  veszélyeztető,  természetes  lefolyást  akadályozó  vonalas 

létesítmények felszámolása, átalakítása 

 Egyéb tájképet zavaró vonalas létesítmények, légvezetékek felszámolása 

 Tájsebek felszámolása,  

 Tájléptékű  rehabilitációs  programok,  helytelen  tájhasználati  módok  felszámolása, 

degradált gyepterületek rehabilitációja, visszagyepesítések 

 Optimális élőhelyi struktúra, kedvező táplálkozó területek kialakítása 

 Értékes fajok megóvása élőhely megőrzésen keresztül 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
86 

 Invazív fajok visszaszorítása 

 Őshonos fafaj‐összetételű erdőállományok kialakítása 

 Ökológiai csapdák kiküszöbölése 

 A Csillagoségbolt‐park bővítése, a közvilágítás, térvilágítás átalakítása 

 Nyíltságot,  töretlen  látóhatárt  zavaró  létesítmények, objektumok  felszámolása,  tájba 

illesztése 

 Kedvezőtlen szegélyhatások csökkentése 

 Tájidegen tájalkotó elemek felszámolása, tájba illesztése 

 Pusztuló  hagyományos  építmények  felújítása,  elbontott  építmények  pótlása  a 

tájegyensúly megőrzése mellett 

 Használaton kívüli, vagy eredeti funkcióját nem megfelelő módon betöltő építmények 

helyreállítása, rendeltetésük biztosítása 

 Nagy erdőtömbök  felszámolása,  fragmentálása, optimális méretű és alakú erdőfoltok 

kialakítása 

 Tájidegen és/vagy vonalas fásítások felszámolása 

 Halmok rehabilitációja  

 Legeltetés szélesebb körű kiterjesztése 

 A  birtoktest  alapú  területkezelés  lehetőség  szerinti  átalakítása,  legeltetési  társulat‐

alapú legeltetési szerkezethez történő minél tökéletesebb közelítés  

 Állatállomány növelése 

 Fajtacsere, nemesítési eljárások 

 Pásztorképzés 

Régészeti örökség – megőrzési állapot javítása 

A  Hortobágy  VH  területén  lévő  régészeti  lelőhelyek  (beleértve  a  halmokat  is) megőrzési 

állapotának  legfontosabb  szempontját  az  1992‐es  valettai  konvenció  is  (4.cikk)  kiemelten 

kezeli:  „Valamennyi Fél vállalja, hogy a  régészeti örökség  fizikai védelmére a körülmények 

figyelembevételével  intézkedéseket  tesz,  amelyek  lehetővé  teszik:  II)  a  régészeti  örökség 

lehetőség  szerint  in  situ  állagmegóvását  és  jó  karban  tartását”  régészeti  kutatását  2  ‐ 

egymással  egyébként  szervesen  összefüggő.  Ennek,  a  2012.  évi  CX.  tv.  (5.  Cikk),  a  Kötv. 

(2001. évi  LXIV.  törvény 7/A. §) ezen  jogelvekkel harmonizáló  rendelkezései értelmében a 

kulturális örökség, ill. az ennek részét képező régészeti örökséggel kapcsolatos legfontosabb 

feladat  a  védelem  és  a  megőrzés.  Ezzel  együtt  bizonyos  régészeti  lelőhelyek  esetén 

alkalmazandó 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 28.§ értelmében azokat el kell kerülni. 

A  világörökség  kiemelt  védelmére  tekintettel  a  393/2012.  (XII.  20.)  Korm.  rendelet 

elkerülésre  vonatkozó  szabályai  a  lehetőségekhez  képest  a  VH  területén  lévő  valamennyi 

régészeti  lelőhely  esetében  alkalmazandók.  A  fő  szempont  ez  alapján  a  lelőhelyek  in  situ 

megóvása,  megőrzése.  A  bolygatatlan  (intakt)  régészeti  lelőhelyek  megőrzése,  állapotuk 

fenntartása ugyanis nem, vagy csak minimális energia‐ és anyagi ráfordítást igényel. Csak az 
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alábbi esetekben és a lelőhelyek egy bizonyos részén kerülhet sor invazív régészeti kutatásra 

(feltárásra): 

 Tudományos  céllal  és  kutatási  terv  készítését  követően  megvalósuló  tervásatások 

esetében 

 Olyan,  a  VH,  illetve  a HNP  szempontjából  szükséges  beruházások  esetében, melyek 

megvalósítása során nem, vagy csak irreális nagy anyagi és egyéb ráfordítással oldható 

meg az elkerülés. 

Minden  régészeti  feltárást  követően  gondos,  a  természet‐  és  talajvédelmi  előírásoknak 

megfelelő  rekultiváció  elvégzése  szükséges  a  lelőhely  védelme,  feltáratlan/bolygatatlan 

részének  további megőrzése érdekében. Ezt a  rekultivációs munkát  (földpótlás) nemcsak a 

feltárások esetében, hanem főleg az elmúlt 200 év során az emberi tevékenység által okozott 

és régészeti lelőhelyeket is érintő bolygatások (pl. félig elhordott, vagy megbontott halmok), 

tájsebek esetén is szükséges elvégezni. Ennek a megőrzés szempontjából fontos feladatnak a 

felismerését remekül példázza a HNP jelenleg futó, ún. Bombatér rekonstrukciós projektje is. 

Maximálisan  törekedni kell  tehát a VH  régészeti  lelőhelyeinek, közöttük a  táj  jellegét  több 

ezer év óta meghatározó halmok épségben való megőrzésére. A részben elpusztult (roncsolt, 

elhordott stb.) lelőhelyek és halmok esetében rendkívül fontos feladat lenne a rekultiváció, a 

hiányzó fedő talajréteg pótlása, majd ennek – az erózió hatásainak csökkentése érdekében 

‐  a  helyi,  jellegzetes  pusztai  növénytársulásokkal  történő  visszatelepítése.  Valamennyi 

lelőhely, de különösen a halmok esetében nemcsak a halom védelme, hanem az azt magába 

foglaló, azt övező – helyenként a paleokörnyezetet, vagy ahhoz közeli állapotot  tükröző – 

környezet, periféria megóvása is kiemelt feladat. 

A  halmok  megőrzésével  kapcsolatban  külön  kiemelendő  két,  biológiai  természetű 

veszélyforrás: 

 invazív, tájidegen növényfajok térhódítása 

 földlakó állatok halomtestben okozott kártételei. 

Mindkét  esetben  biológus,  ökológus  szakemberekkel  történő  konzultáció  mellett  lehet 

ezeket a hatásokat csökkenteni. A teljesen ép és botanikailag értékes növényzettel borított 

halmok  esetében  is  fontos  gondoskodni  a  növényzet  kaszálásáról,  vagy  mértékletes 

legeltetéséről. 

A  műemlékileg  helyreállított,  rekonstruált  lelőhelyek  (jelen  esetben  Ápád‐  és  középkori 

templomok) folyamatos karbantartást igényelnek. 

Rendkívül fontos a régészeti lelőhelyek rendszeres ellenőrzése, ugyanis még az 1990‐es évek 

elején  is  volt  rá  példa Hajdú‐Bihar megyében  (pl.  Tedej‐Lyukas‐halom; Hajdúböszörmény, 

Széchenyi‐halom),  hogy  megpróbáltak  egy  már  akkor  is  ex  lege  védett  halmot  „egyéb 

hasznosítás”  céljából  elhordani.  Ez  a  veszély  különösen  a  fő  közlekedési  utakhoz  és  a 

településekhez közeli, teherautóval, traktorral könnyen megközelíthető halmokat fenyegeti. 
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Egyre komolyabb veszélyforrást  jelentenek ugyanakkor a  régészeti  lelőhelyeket  fosztogató, 

illegális  fémkeresősök.  Ez  a  tevékenység  nemcsak  a  régészeti  lelőhelyek  és  leletek 

megőrzését  veszélyezteti,  hanem  a  felszín  bolygatásával  védett  természeti  értékeket  is 

tönkretesz. 

Az  ember  okozta  károk  megelőzése,  illetve  mérséklése  érdekében  szükséges  lenne  egy 

ellenőrzési  terv  kidolgozása  a  Hajdú‐Bihar  Megyei  Kormányhivatal,  a  Debreceni  Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, a megyei hatókörű városi múzeumok  (Déri Múzeum, 

Debrecen, Damjanich János Múzeum, Szolnok) és a HNPI közös programjaként.  

Az ellenőrzések hatékony elvégzése, a  folyamatosabb  terepi  jelenlét biztosítása érdekében 

egyrészt  szükséges  lenne  a  régészeti  lelőhelyek  őrzését  is  ellátó  természetvédelmi 

őrszolgálat  létszámát növelni, másrészt fontos  lenne – és ez egyben minőségi előrelépést  is 

jelentene – terepi, topográfiai munkákban legalább 5 év tapasztalattal és MA, vagy osztatlan 

képzésben szerzett diplomával rendelkező régész szakember alkalmazása a HNPI‐nél. 

Műemléki érték – megőrzési állapot javítása 

Az épített örökség kiemelkedő értékű elemeit nemzetközi  (egyetemes), országos  (nemzeti) 

és helyi építészeti örökség részeként kell kijelölni (védetté nyilvánítani) fenntartani, megóvni, 

használni és bemutatni (Étv. 56. § (2). 

A műemléket  a műemléki értékükhöz,  jellegükhöz,  történelmi  jelentőségükhöz méltóan,  a 

védett érték veszélyeztetését kizáró módon kell használni, ill. hasznosítani (Kötv. 42. § (1)). 

A  védett műemléki  értékre  vonatkozó  követelményeket,  az  örökségvédelmi  engedélyhez 

kötött  tevékenységeket,  valamint  az  örökségvédelmi  hatáskörrel  rendelkező  hatóságok 

kijelölését a 393/2012 (XII.20.) Korm. r. rögzíti. 

A  megőrzési  állapot  fenntartásának,  javításának  formái  a  helyreállítás  (rehabilitáció, 

gondozás),  karbantartás,  felújítás,  nagyjavítás.  A  műemléki  érték/épített  örökség  ezen 

beavatkozási formái az optimális megőrzési állapot fenntartását célozzák, a fizikai állapot „jó 

karbantartása” mellett a méltó rendeltetés, funkció és használat követelményeivel együtt. A 

megőrzési  állapot  fenntartásának  emberi  tényezői  a  tulajdonosok/kezelők,  a  beavatkozás 

végzésében  résztvevők  –  kutatók,  tervezők,  kivitelezők  ‐  a  beavatkozást 

kontrollálló/engedélyező  hatóságok.  Meghatározó  befolyásoló  tényezők  a  financiális 

lehetőségek,  a  vonatkozó  szakmai,  igazgatási és építési  törvények. Az optimális megőrzési 

állapot  kulcsszavai  a  hosszú  távú  tervezés,  a  helyreállító/rehabilitációs  munkák, 

beavatkozások  végzésénél  a  fenntarthatósági és  fejlesztési  szempontok  szem előtt  tartása 

mellett.  Az  optimális  megőrzési  állapotot  a  tulajdonosi  viszonyok,  az  épített 

örökségnek/műemléki  értéknek  a  gazdasági  életbe,  turizmusba,  termelésbe  történő 

bevonása,  az  építmények  fenntartásához,  karbantartásához/helyreállításához  szükséges 

szakmai tudásháttér alakítja. 
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Helyreállítási/rehabilitációs munkák a VH‐en a műemlékek esetében jelenleg – egy kivétellel 

–  nincsenek,  mivel  egy  gondozási  cikluson  belül  ezek  a  munkák  elkészültek,  mind  a 

csárdaépületeknél,  mind  a  hidaknál.  Az  egyetlen  helyreállítási  feladat  a  Máta  Sárkány 

pásztorkunyhónál  jelentkezik,  részben  az  eredeti  térszerkezet  visszaállítása,  részben  a 

nádtetőn elhelyezett napkollektorok eltávolítása tekintetében. Sürgős helyreállítást igénnyel 

viszont  a  VH  közvetlen  határán  álló  Nagyiváni  Görbe  csárda  műemlék  épülete,  amely 

tönkremeneteli állapotban van. 

Helyreállítási,  rehabilitációs  tevékenység elsősorban a VH nem védett műemléki értékeinél 

szükséges.  A  Papegyházi  templomrom  elhanyagolt  állapotban  van,  kifagyott  falazatát  és 

tönkrement  falkorona  védelmét  javítani,  pótolni  szükséges.  A  környezetét  történeti 

kertként  javasolt  kialakítani.  Az  eredeti  bélyegeket  hordozó  pásztorépítmények  és 

pásztorszállások,  amelyek  rövid  élettartalmú  anyagból  készültek,  rendszeres 

karbantartásra,  de  helyreállításra  is  szorulnak.  Elsődlegesen  a  földdel  érintkező  nád 

tetőszerkezet szorul javításra, amelyet az időjárás és a használat is korrodál. Az egyes területi 

központok – Kungyörgy, Vokonya – építményei sürgős helyreállítási beavatkozást igényelnek. 

Az eredetiséget veszélyeztető beavatkozásokat,  tájidegen kiegészítő építményeket  fel kell 

számolni.  A  felhagyott,  tönkrement  szerkezetű  építményeket  el  kell  bontani,  mivel 

tájidegen és veszélyt hordozó elemek. 

Az állattartó telepek sorsa a VH jövőképétől, a bérleti rendszertől, a beavatkozások törvényi 

feltételeitől  nagyban  függ.  Néhány  híres  pásztor  számadó  tanyát,  a  puszta  látogatható 

részén, amelyik még felújítható, bemutató kiállító hellyé javasolt fejleszteni. Ezzel nemcsak 

sürgős  értékmentést  lehet  végrehajtani,  hanem  a  többi  hasonló  építmény  megőrzése, 

fejlesztése számára vonzó példa állítható. 

Hangsúlyozni kell, hogy a "HNP  ‐ a Puszta" világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes 

értéke  a  hagyományos  legeltetéshez  kapcsolódó  építmények,  tárgyak megőrzése  nélkül 

elképzelhetetlen.  A  Világörökség  Gondnokság  feladatát  ellátó  Hortobágyi  Nemzeti  Park 

Igazgatóság felelőssége ezen értékek megtartását elősegíteni. 

A 20. sz. eleji műemléki értéket jelentő agráripari emlékeknél a Halastói Központ magtár és 

malomépülete igényel helyreállítási munkákat.  

A  KET  tartalmazza  a  helyreállítás,  kezelés,  gondozás  ‐  vonatkozó  7  éves  ciklust  felölelő  ‐  

tervezetét – a kutatás, tervezés, finanszírozás és megvalósítás komplexitásában. 

A  VH  műemlékeinek  hivatalos  jegyzéke  e  fejezetben  is  rögzítésre  kerül,  az  egyes 

objektumok/tételek  állapota, megőrzési,  helyreállítási,  gondozási,  felújítási munkálatainak 

ténye vagy tervezete adataival. 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
90 

Műemlékek és műemléki környezetük ismertetése2 
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2
 Foto: HNP foto‐tár, térkép részletek M=10 000 topográfiai térképen Cívisterv  feldolgozás 
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Sárkány pásztorkunyhó  

Törzsszám: 9852 
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Hrsz.: 02821/2 

Közepes  

(4) 

(Helyenként 
hibák, 
károso‐ 
dások) 

 

H
el
yr
eá
llí
tá
s 

M
ér
sé
ke
lt
en

 

ve
sz
él
ye
zt
et
et
t  

02821, 
02821/1, 
02821/2, 
02821/1 

   

Nagyhortobágyi csárda 
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A műemlék állapotát az „Állapot  felvételi adatlap a műemlékek rendszeres örökségvédelmi 

felügyeletéhez” c. jegyzék mutatja be (10.mell.393/2012 (XII.20) Kormr.), amely a gondozási 

ciklusokhoz is pontos információkkal szolgálhat. 

A műemléki inventarizáció során kiválasztott műemléki érték védetté nyilvánítása a Megyei 

Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Hivatalnál  kezdeményezhető  az  „Adatlap  műemlékké 

nyilvánítás kezdeményezéséhez” c nyomtatványon (2. mell. 80/2012 (XII.28.) BM.rend.) 

A megőrzési állapot optimális fenntartásához a zavaró környezeti hatások megszüntetése  is 

szükséges:  

 A  vizuális  integritás  megőrzésének  biztosítása.  Elektromos  távvezetékek,  átjátszó 

állomások,  szélerőművek – ezeket  részben  áthelyezni,  térszín  alatt  vezetni,  illetve új 

átviteli technológiákat alkalmazni, vagy tiltani szükséges. 

 Új birtoktestek – új bérlemények, új állattartó épületek  (hodályok, pásztorszállások, 

tárolási épületek, stb.). A telepek számának növelését tiltani szükséges a VH‐n belül, 

újak létesítésére lehetőséget inkább a puffer (leendő védő)zónában kell biztosítani. 

 Építési  előírások  szigorítása  a  települési  HÉSZ‐ekben,  figyelemmel  a 

hagyományőrzésre – tájazonos anyagok használatára – épületforma, magasság, tömeg, 

méret szabályozására, burkolható felületek arányára – út kialakításoknál töltés és árok 

rendszer mellőzésére,  stb. Az előírások  szigorítását a VH határán elindult  tanyásodás 

egyes építményeinek nem tájba illeszkedő formájú, anyagú, méretű építkezései teszik 

indokolttá, mert félő, hogy ez a tendencia folytatódni fog. 

Tárgyi és szellemi örökség – megőrzési állapot javítása 

Pásztorkultúra primér forrásai és tárgyi emlékei 

Pásztorélet,  pásztortársadalom,  betyárvilág,  építéstechnológia,  eszközkészítés,  ‐használat, 

viselet, népzene, ‐szokások, gasztronómia 

Külsőségeiben,  életformájában  és  tudásában  egy  hagyományokra  építő,  de  a  mai 

körülményekhez igazodó, stabil létszámú pásztorság kialakítását kell elérni. 

Az  ideális  állapot  a  tizenkilencedik  század  vége,  huszadik  század  eleje,  amikor még  teljes 

pompájában élt a pásztorkultúra. Ez a korszak tekinthető a fénykornak, amikor a Hortobágy 

az érdeklődés központjába került. 

A  megőrzés  és  bemutatás  érdekében  vissza  kell  állítani  mindazokat  a  kultúrelemeket, 

amelyek napjainkban nem használatosak, vagy csak időszakosan kerülnek alkalmazásra. 

A  közösségi  legeltetési  forma helyreállítása  érdekében újra  létre  kell hozni a  legeltetési 

társulásokat.    Ennek  eredményeként  az  állattenyésztés  jövedelmezősége  is  megnő  (a 

társulások a piacbővülés és értékesítés irányában is hathatósan képesek fellépni, ami fokozza 

a jövedelmezőséget), így ismét érdemes lesz legeltetéses állattartással foglalkozni. Mindezen 

változtatások állami szintű beavatkozást igényelnek. 
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A  pásztorképzés  helyreállítása,  a  hagyományos  legeltetési  ismeretek  elsajátíttatása 

érdekében  elsősorban  jól  képzett,  extenzív  állattenyésztésben  jártas  pásztorképzést  kell 

beindítani, amely ma nem áll  rendelkezésre. Maga a szakma  is kihaló  félben van, külterjes 

állomány gondozására pedig nincs oktatási rendszer. Jelenleg az állattartás legfőbb akadálya 

a megfelelő pásztorok hiánya. Ennek egyik oka az oktatásban keresendő. Magyarországon 

2013‐ban két  iskola, a péceli Fáy András Mezőgazdasági Szakképző  Iskola és Kollégium és a 

kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző  Iskola és Kollégium bocsájtott 

ki  mintegy  húsz,  állattenyésztési  szakon  végzett  tanulót.  Egyik  iskolának  sincs  a 

tangazdaságában  szarvasmarha,  a  tanulók  ezért  máshová  járnak  gyakorlati  oktatásra.  A 

gyakorlati oktatásnak azonban nem része az extenzív állattenyésztés, elméletben érintik csak 

a  tartástechnológia keretén belül.  (Szekeres András és Rózsa Pál  intézményvezetők szóbeli 

közlése)    A  többi  mezőgazdasági  szakközépiskolában  nincs  állattenyésztői  szak,  csak 

érintőlegesen tanulnak róla. A gazdaképzők is alkalmatlanok erre a feladatra. 

Ez az egyik oka, hogy nem lehet megfelelő szakértelemmel rendelkező pásztorokat találni. A 

másik  ok,  hogy  nem  egy  kedvelt  szakterület  az  állattenyésztés.  Évenként  és  iskolánként 

mintegy tíz fő jelentkezik erre a tagozatra. A fiatalokat nem érdekli az állattenyésztés, a ritka 

kivételek pedig nem  fedezik  a  szükségleteket. A pásztorok  képzését minél  előbb meg  kell 

oldani, mert a szakemberek  lassan és biztosan elfogynak. A képzésbe nem csak a modern, 

naprakész információkat kell elsajátítani, hanem az idősebb pásztor nemzedékeket is be kell 

vonni.  A  szakma  elsajátításának  a  legfontosabb  eleme  a  gyakorlati  oktatás,  amely  az 

idősebb pásztorok nélkül  elképzelhetetlen. A múltban  is  több  generáció dolgozott  együtt 

munkaközösséget alkotva. A  fiatalabbak tanultak a tapasztaltabb  idősektől,  így szállott át a 

tudás generációról, generációra belenevelődéssel. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy a 

mesterségbeli  tudás  írott  szó  nélkül  a  gyakorlatban  váljon  elsajátíthatóvá.  Ennek  az 

évezredes  hozzáértésnek,  tanító módszernek  köszönhetjük,  hogy  a mai  napig  fenn  tudott 

maradni ez a sajátos állattartó kultúra.  

Megfelelő megbecsültséget kell adni a pásztoroknak. Ebbe beleértve az anyagi biztonságot, 

a megfelelő lakhatási körülményeket az állattartó telepeken, a tájba illő, a pásztori építkezés 

hagyományaihoz idomuló, mégis komfortos építményeket kell létrehozni.  

Szorgalmazni  kell a pásztorviselet darabjainak meglétét  és állandó használatát. A  ruhát 

célszerű lenne, úgy, mint régen bérként adni a pásztorok számára. 

Olyan  látogatható  állattenyésztő  telepeket  kell  kialakítani,  vagy  a  már  meglevőket 

átalakítani,  amelyek  alkalmasak  tematikus  bemutató  helynek  is.  Itt  a  pásztorokat 

munkavégzés  közben  is  lehetne  látni,  ami  a  nagy  rendezvények mellett  alkalmas  lenne  a 

pásztorok  társadalmi  elfogadásán  javítani,  ugyanakkor  a  pásztorkultúrát  is  eljuttatja  a 

látogatókhoz. 

Pásztorépítmények tematikus bemutató helyet kell  létrehozni, ahol együtt  láthatóak azok a 

hagyományos épületek, amelyek egykor meghatározták a táj képét. 
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Jelenleg is aktív, a hagyományos tudással rendelkező pásztorok hosszú távú foglalkoztatása, 

megbecsülése, mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben. 

A  pásztor‐kultúrára  építő  rendezvények  mindig  jelentősen  növelik  a  pásztorok 

népszerűséget, társadalmi elfogadását. Ezeket meg kell tartani és fejleszteni 

Pásztorok alkalmazásának földbérleti struktúrába illesztése, ösztönzése. 

Új fesztiválokat kell létrehozni, azok programjait sokrétűvé tenni. 

Összegzés:  

1. Minél előbb létre kell hozni egy pásztor iskolát, amely alkalmas jól képzett pásztorok 

kinevelésére,  akik  nem  csak  elméleti  tudással,  hanem  gyakorlati  ismeretekkel  is 

rendelkeznek. Ennek legfőbb letéteményesei az idősebb pásztorgeneráció tagjai, az ő 

szakmai tudásukra szükség van és azt át  kell átadniuk a fiatal korosztály részére. 

2. A  különböző  pásztorünnepek  rendezvényei  jól  erősítik  a  pásztorok  öntudatát, 

ugyanakkor a pásztorkultúrát is közvetítik a társadalom felé. 

Pásztorkultúra szekunder forrásai 

Irodalom, képzőművészet, filmművészet, műtárgyak, gyűjtemények 

Gyűjtemények, tárgyi anyagok 

A  már  összegyűjtött  és  konzervált  anyag  szakszerű  tárolása  illetve  bemutatása 

elengedhetetlen feladat a tárgyak állagmegóvása érdekében. 

Mivel az állandó kiállítások mindössze 10,  jó esetben 15 évre készülnek,  így az  idő  lejárta 

után szükségszerűen újra kell őket építeni, újra kell rendezni. Ez azért  is szükséges, mert a 

kiállított tárgyak az időszakosan elvégzett restaurálás mellett is avulnak. Ezért időszakonként 

komolyabb,  restaurátorműhelyben  elvégzett  felújítására  is  szükség  van.  A  másik  ok  az 

installációk kopása, elhasználódása, a kor követelményeinek már nem megfelelővé válása. 

Tehát  időszakonként mindenképpen szükséges az egyszer  felállított kiállítás újragondolása, 

esetleges átrendezése, korszerűsítése. A lehetőtőségeken belül a VH pásztorkultúrájának és 

az  ide  köthető  népi  kismesterségek  szellemi  és  tárgyi  anyagát,  minél  teljesebben, 

részletesebben, közérthető formában kell bemutatni. 

Az  optimális  állapotot  a  világörökségi  címhez méltó,  jól  karbantartott  kiállítások megléte 

jelenti. 

Egyéb kulturális források: 

A  különböző  műfajokhoz  tartozó  alkotások  más‐más  megközelítést  igényelnek,  s 

ismertségük,  kulturális  és  közművelődési  jelentőségüknél  fogva.  A  KEÉ  szempontjából 

elsődleges  cél,  hogy  ezek  az  értékek  bevonhatók  legyenek  a  bemutatásba,  például  a 

világörökség  kezelő  szervezete  által  létrehozott    archívum  („A  Puszta”  Világörökségi 

Archívum)  létrehozásával, ismételten figyelembe véve a műfaji és tulajdonjogi viszonyokat. 
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Ebben nagy szerepet kell kapniuk a különböző múzeumoknak (pl. Petőfi Irodalmi Múzeum), 

más, már működő  archívumoknak  (pl. Magyar  Nemzeti  Filmarchívum).  Ezen  gyűjtemény 

gondozása csak megfelelő szakember alkalmazásával valósítható meg kellő színvonalon. 

„A Puszta” Világörökségi Archívumnak olyan gyűjtemény, vagy gyűjtemények létrehozása 

a  célja,  amely(ek)  pontosan,  szakszerűen,  a  teljesség  igényével  szedik  össze  a  VH‐hoz 

köthető  kulturális  elemeket.  Ezeket  a  műveltségi  elemeket  ma  már  igen  jó  technikai 

színvonalon lehet megóvni a károsodástól és az enyészettől.  

Az archívumnak az alábbi komplex gyűjtő‐ és feladatkörrel kell rendelkeznie: 

1.  Képző‐  és  iparművészet:  miután  ezek  a  kulturális  javak  körébe  tartoznak,  különböző 

tulajdoni  háttérrel,  a  cél  egy  ezekről  készült,  jó minőségű  fotóanyag  elkészítése.  Anyagi 

források függvényében egy gyűjteményes kiállításban együttesen is be lehet ezeket mutatni. 

2.  Irodalom,  zene:  Ezek  nyomtatott  és/vagy  elektronikus  változatát,  az  utóbbi  esetben 

hangzó  anyagként  is,  össze  kell  gyűjteni,  illetve  elő  kell  állítani.  Ezeket  kiadva  akár  a  VH 

bemutatóhelyein értékesíteni, illetve kulturális programok keretében kell bemutatni.  

3. Film: A Hortobágy témájú  játék‐ és dokumentumfilmek digitális változatát szintén el kell 

helyezni a világörökségi archívumban, s meg kell vásárolni ezek sugárzási jogát.  

4. Fotó:  

 Nem  digitális  technikával  készült  fotók:  Ezek  felkutatásán,  felhasználási  jogának 

megszerzésén  túl,  szükséges  a még  nem  digitalizált  fotók  nyomdai  felhasználásra  is 

alkalmas  felbontású digitalizálására és egy  fotóarchívum  létrehozására a világörökség 

archívumon belül.  

 Digitális  technikával  készült  fotók:  Az  ezekkel  kapcsolatosan  jelentkező  feladatokat 

részben a nem a VÖ gondnokság munkatársai által készített fotók összegyűjtése jelenti 

(ám  a  technikából  és  a  valószínűsíthetően  elkészült  képek mennyiségéből  fakadóan 

nem  törekedhet  teljes  körűségre),  a  felhasználási  és  szerzői  jogi  kérdések  tisztázása 

mellett,  s  amelyeket  megfelelő  archívumba  kell  rendezni.  A  HNPI  fotótára  ennek 

előfutára, amelyet ily módon szükséges továbbfejleszteni. 

Az archívum keretein belül létre kell hozni egy olyan digitalizált könyvtárat, amely a lehető 

legtöbb, a VH‐hoz köthető képi, hangi és  írásos anyagot  tartalmazza, amely azonban nem 

csak   a nyilvántartást szolgálja, hanem   nyitottnak kell  lennie, mindenki számára biztosítani 

kell  a  hozzáférést,  a  szerzői  jogok  figyelembevételével.  Az  archívum  világörökségi  címhez 

méltó  kialakítása  infrastrukturális,  technikai  fejlesztéssel  és  megfelelő  szaktudással 

rendelkező szakember(ek) alkalmazásával valósítható meg. 

A  fent  javasolt Hortobágy  Világörökség  Archívum  létrehozásának  nem  csak  az  információ 

megőrzése  kell,  hogy  a  célja  legyen,  hanem  biztosítani  kell  az  ehhez  való  hozzáférést.  A 

gyűjteményt  tematikájának  és  anyagának  figyelembevételével  kell  elhelyezni.  A 

nyilvántartásba vétel után (feldolgozás), amelyet a nemzeti kulturális örökség miniszterének 
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20/2002.  (X.  4.) NKÖM  rendelete  szabályoz,  következhet  az  anyag  –  ha  szükség  van  rá  – 

elsődleges konzerválása, majd a publikálás. 

A szellemi értékek megőrzését a fentieken túlmenően a bemutatás is szolgálja. Itt élni kell 

a  bemutatás  (interpretáció)  gazdag  eszköztárával  (a  hagyományos  módozatoktól  a 

modern megoldásokig), de a szellemi kultúra megőrzése szempontjából itt ki kell emelni az 

élő  hagyományokat  bemutató  rendezvények,  bemutatóhelyek  jelentőségét.  Az  ezzel 

kapcsolatos  konkrét lépéseket, programterveket a III.B.5. fejezet  tartalmazza. 
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III.B.3. A FENNTARTHATÓSÁG NÖVELÉSE 

A  világörökségi  helyszín  karakterének,  jellegének,  kulturális  és  természeti  értékének 

megfeleltethető  „belső‐energiaforrásnak”  tekintett  értéke  kell,  hogy  legyen  a  helyszín 

fenntarthatóságának a fő meghatározója. Az ennek érdekében már megtett,  illetve  javasolt 

fejlesztések, stratégiák bemutatása ennek a fejezetnek a célja. 

A tájat meghatározó természeti értékek – fenntarthatóság növelése 

Szikes talajok és változatos mikromorfológiájuk 

Sziki mikroformák (padkák, szikfokok, szikes laposok) 

A  terület  szikes  formakincsének  hosszú  távú  fennmaradását  és  fenntarthatóságát  több 

tényező biztosíthatja. Az első a tájra  jellemző vízháztartás megőrzése, amelynek érdekében 

szükséges  a  talajvízszint  süllyedésének  megállítása,  a  talajvízháztartást  veszélyeztető 

felesleges vízelvezető  csatornák, árkok, a  természetes  felszíni  lefolyást akadályozó vonalas 

létesítmények felszámolása, átalakítása. ). 

A vízháztartás optimalizálása mellett a hagyományos  tájhasználat  támogatása, megbecsült, 

felkészült pásztortársadalom kialakítása növelheti a fenntarthatóságot. 

Mindezek  mellett  a  hagyományos  tájhasználatot,  ennek  megfelelő  területhasználatot 

támogató szabályozások bevezetése segít a fenntarthatóság növelésében. 

Szik által befolyásolt száraz és vizes pusztai élőhelyek élővilága 

Rövidfüvű szikes gyepek, zsombékosok, löszgyepek, mocsarak, mocsárrétek vegetációja 

A  fenntarthatóság,  a  kezelés  meghatározó  eszköze  a  legeltetés.  A  pusztára  jellemző 

közlegelői  (legeltetési  társulati)  formát mielőbb  vissza  kell  állítani.  Biztosítani  kell,  hogy  a 

piaci  viszonyok  változásai  ne  veszélyeztessék  a  legeltetéses  kezelést.  Az  állattartás 

szempontjából kedvezőtlen piaci viszonyok esetén  is biztosítani kell a szükséges  legelő állat 

mennyiséget. 

Az  említett  hagyományos  tájhasználat  ösztönzésén,  anyagi  és  társadalmi  elismerésén,  a 

vízháztartás  optimalizálásán  felül  a  hagyományos  tájhasználatot  támogató 

területhasználatok, szabályozások előírása segíti a fenntarthatóság növelését. 

Térben és időben dinamikusan változó élőhelyek mozaikossága 

A fenntarthatóság növelése a hagyományos tájhasználati formák alkalmazásának függvénye, 

amelyben  szerepe  van  az  árasztásnak  ‐  árvizek  szimulálásának  és  az  égetésnek  is.  Azaz  a 

hagyományos használati  formák, és az adott  lokalitásra  jellemző természetes diszturbancia 

folyamatok optimális arányát kell biztosítani. 
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A  hagyományos  legeltetéses  tájhasználat  ösztönzése,  a  pásztorkodó  életforma megfelelő 

társadalmi,  anyagi  elismerése,  továbbá  ennek  szabályozás  általi  támogatásahozhat 

érzékelhető javulást. 

Füves puszták madárvilága (bíbic, mezei pacsirta, vörös vércse) 

A fontos madárvonulási, valamint a pusztai éjszakázó helyek és táplálkozó területek közötti 

útvonalakat  veszélyeztető  létesítmények  (szélerőmű‐parkok,  nagy  ipartelepek,  magas 

épületek stb.) építését a szabályozási előírásokban korlátozni kell. 

A  fenntarthatóság  meghatározó  eszközei,  az  optimális  élőhely  struktúra  kialakítása,  a 

hagyományos,  a  védendő  értékek  tűrőképességének  megfelelő  legeltetési  formák 

alkalmazása. A pusztai  fészkelők különösen érzékenyek a váratlan  fényhatásokra,  , ezért a 

védendő területeken az éjszakai közlekedést meg kell tiltani. 

Pusztai vizes élőhelyek madárvilága (pl.: barna réti héja, gulipán, piroslábú cankó 

A  fenntarthatóságot  az  adott  típus  igényei  szerint  a helyi  vízgyűjtők  helyreállításával  és  a 

vízpótló  rendszerek  kiépítésével  lehet  biztosítani.  A  vízpótlást  az  élőhely  ökológiai 

vízigényéhez kell igazítani. Néhány esetben szükség lehet a helyi vízgyűjtő és a kisformákhoz 

kötött vízrendszerek rehabilitációjára. 

Folyóvizek menti vizes élőhelyek élővilága 

Ártéri ligeterdők, morotvák, lápok, nyílt vízfelületek társulásai 

A  fenntarthatóságot  legjobban  a  felső  és  alsó  tározótér  elkülönített  kezelésének 

megvalósítása, és az invazív fajok visszaszorítása szolgálná 

A vegyszeres hínárkezelést (sulyom gyérítés) hosszú távon fel kell számolni. 

Tisza menti madárvilág (pl. fattyúszerkő, tőkésréce, szárcsa, dankasirály) 

A madárközösség  fenntarthatóságát,  a  természetes  erdőállományok  és  ártéri mocsárrétek 

rehabilitációjával,  megfelelő  kezelésével,  a  legfontosabb  élőhelyek  zavartalanságának 

biztosításával lehet javítani. 

A  vegyszeres  hínárkezelést  (sulyom  gyérítés)  hosszú  távon  fel  kell  számolni.  A  2012‐es 

árhullám  bizonyította,  hogy  a  vízszint  megfelelő  szabályozásával  a  sulyommezők 

visszaszoríthatók. 

Tájkép, kiemelkedő, egyedi látványminőség – fenntarthatóság növelése 

Természeti és művi tájalkotó elemek együttes és egységes megjelenése 

Kevés számú, elszórtan elhelyezkedő tájalkotó elem és az ebből adódó harmónia 

A  Hortobágy  jellemző  tájhasználata,  a  legeltetéses  állattartás  megfelelő  mértékének, 

módjának  biztosítása  a  garancia  az  ehhez  kapcsolódó  tájelemek  meglétének, 

fennmaradásának, sűrűségének megőrzésére. Ezen tájhasználat az esetleges nyereségesség 
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elmaradása  esetén  különféle  támogatási  rendszerekkel  kedvezően  ösztönözhető. Mind  a 

tájhasználat, mind  az  építmények megfelelő  kialakítása  az  egyes  településekre  lebontott 

szabályozási előírások bevezetésével a megőrzési állapot irányába befolyásolható. 

Hagyományos  tájhasználattal  összefüggő  művi  elemek  (hodályok,  gémeskutak,  kunyhók) 

illeszkedése a tájba 

Az épített elemekről készített kataszteren kívül nagyban elősegíthető a tájba illő megjelenés 

kialakítása  katalógusok,  segédletek,  mintagyűjtemények  által.  Ha  mindehhez  még  az 

eredeti  funkció  használata  is  biztosított,  az  építmény  jó  állapotban  tartható.  Az  egyes 

településekre  lebontott szabályozási előírások alkalmazásával a megőrzési állapot  irányába 

befolyásolható az építmények megfelelő kialakítása. 

Mélységet adó látványelemek (kerekerdők, szárnyékerdők, halmok, pásztorépítmények) 

Kiemelendő  az  erdőtömbök  területi  terjedésének  megállítása,  a  rövid  élettartamú 

anyaghasználat  miatt  leromló  pásztorépítmények  alkotóelemeinek  részleges  cseréje,  az 

eredeti rendeltetés szerinti használatból adódó spontán jelleg továbbélésének biztosítása. 

A mélységet adó tájalkotó elemek besűrűsödése a településrendezési eszközök szabályozási 

előírásaiban is kezelendő. 

Tájkép sajátos téraránya 

Töretlen látóhatár ‐ horizont takaratlansága 

Fátlan, nyílt legelőtáj 

A fenntarthatóság növelését szolgálja a VH amőbaszerű kiterjedéséből származó hátrányok, 

kedvezőtlen hatások kiküszöbölése, védőzóna lehatárolása. 

A  hagyományos  tájhasználat  erősítése  a  nyílt  legelőtáj  fenntartásán  keresztül  a  horizont 

takaratlanságának  megőrzését  is  fenntartható  módon  szolgálja.  Az  extenzív  legeltetéses 

állattartás  hagyományos  módozatai  kis  infrastruktúra  és  építmény  igénnyel  bírnak, 

önmagukban  elengedhetetlenek  a  természetes  gyepes  vegetáció  megőrzésében,  a 

sztyeppesedési folyamatok meggátlásában. Ennek köszönhetően a jellegzetes pusztai tájkép 

fenntartható fenntartásában kiemelkedő szerepet játszik. 

Sztyeppesedési  folyamatok  okainak  megszüntetése,  mint  a  talajvíz  süllyedésének 

megállítása,  a  vízháztartás  optimalizálása,  a  gyepes  legelőtáj  fenntarthatóságában  is 

kiemelendő feladat. 

A  kedvező  tájhasználat,  az  építmények  megfelelő  kialakításának  szabályozása,  az  egyes 

településekre  lebontott  egységes  szemléletű  előírások  bevezetése  az  optimális megőrzési 

állapot fenntarthatóságának növelése irányába hat. 

Természeti jelenségek, tünemények 

Délibáb, lemenő és felkelő nap, „felhőjáték”, csillagkupola, évszakok színváltozása 
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A  természeti  jelenségek,  tünemények  fenntarthatóságát  a  hagyományos  tájhasználat 

mellett a VH határán  kívüli  tájképi értékeket  zavaró,  sértő  fejlesztések  korlátozása és a 

fényszennyezés  minél  teljesebb  mértékű  megszüntetése  szolgálhatja.  Reménykeltő 

előrelépés, hogy az OTÉK legutóbbi módosítása is tartalmaz előírásokat a fényszennyezéssel 

kapcsolatban,  megfelelő  jogszabályi  hivatkozási  alapot  szolgáltatva  a  településrendezési 

eszközökben történő szabályozásokhoz. 

Csilagoségbolt‐parkhoz kapcsolódó fejlesztési javaslatok, fényszennyezés‐védelem 

A világörökségi helyszín északi részének  jelentős hányada Csillagoségbolt‐park, amely 2011. 

január 31.‐én  jött  létre. A  fényszennyezés –  a Hortobágyi Csillagoségbolt‐park  létrehozása 

után is – meglévő probléma, számos, a pusztába irányuló fényforrás zavarja. 

 
A fényszennyezés elkerülése érdekében szabályozási javaslat került kidolgozásra. 

 A meglevő csillagoségbolt‐parkot a puszta déli felére célszerű kibővíteni 

 Az  állattartó  telepek  megvilágításait  folyamatosan  a  horizont  alá  3‐4  fokkal 

kiernyőzött, síkbúrásra szükséges lecserélni; 

 Célszerű a puszta‐széli településeken legalább a puszta felől látható házsorok és utcák 

III.B.3./1.ábra: Csillagkupola: Csillagoségbolt‐park program 
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közvilágítását  hasonló módon  átalakítani  (Nádudvar,  Nagyiván,  Egyek,  Tiszacsege, 

Újszentmargita, Hortobágy, Balmazújváros) valamint a külterületi lakott területek közül 

Nádudvar‐Mihályhalma,  Tiszafüred‐Kócsújfalu,  Egyek‐Félhalom,  Görbeháza‐Bagota, 

Hortobágy‐Szásztelek, Hortoábgy‐Ohat, Hortobágy‐Árkus, Nagyhegyes‐Elep, végezetül 

a védett terüelten kívüli nagyobb majorokat, így különösen Tiszacsege‐Kecskésmajor és 

Hortobágy‐Falivéghalma területén. 

Állatok csoportos megjelenése a tájban 

Vonuló darvak, vadludak, seregélyek fenyőrigók 

A  fenntartható  fejlődés  a  jelenlegi  madárvilág  biológiai  sokféleségének  és  létszámának 

biztosítása  érdekében  megköveteli,  hogy  a  magyarországi  állomány  kiemelt  figyelmet 

kapjon. Az európai madarak 15 százaléka veszélyeztetett, több országban a korábban széles 

körben elterjedt fajok létszáma is visszaesett. A klímaváltozással az élővilág, így különösen a 

vonuló madarak  és  a  szűk  tűrőképességű  fajok  súlyos  kihívás  elé néznek. A  klímaváltozás 

miatt  számos madár  vonulási útvonala módosulhat, ezért hosszú  távon elkerülhetetlen  az 

összes  elektromos  vezetékszakasz biztonságossá  tétele. Alapvető  a  fontos madárvonulási 

útvonalakat  veszélyeztető  egyéb  létesítmények  (szélerőműparkok,  magasépületek,  stb.) 

korlátozása a szabályozási előírásokban. Ez a szempont a VH‐n, és annak nem csak szűkebb, 

hanem  tágabb  környezetében  is  igényel  intézkedést,  szabályozást.  Gondoskodni  kell  a 

vonulási útvonalon pihenőhelyek biztosításáról is. 

Legelő csordák, nyájak, ménesek 

A  tájképileg  meghatározó  csordák,  nyájak  ménesek  megjelenése  a  tájban,  önmagában, 

"öncélúan"  nem  fenntartható,  amennyiben  csak  turisztikai  látványosságként  határozzuk 

meg.  A  fenntarthatóság  növelését  a  hagyományos  legeltetéses  tájhasználat  ösztönzése, 

megfelelő  társadalmi,  anyagi  elismerése  szolgálja.  Az  extenzív  legeltetéses  állattartás 

erősítése  természetszerűleg  az  állatállomány  pozitív  irányú  változására,  növekedésére  is 

kihatással van, csak így válik a csordák nyájak ménesek fenntartása fenntarthatóvá. 

Tájhasználat – fenntarthatóság növelése 

Hagyományos legeltetéses állattartás 

Extenzíven legeltethető, őshonos és honosult állatfajták (szürkemarha, rackajuh, nóniuszló) 

A  hagyományos  legeltetéses  tájhasználat  ösztönzése,  az  őshonos  fajták  tartásának 

támogatása, a pásztor megfelelő társadalmi, anyagi elismerése. 

Legeltetés múltban gyökerező pásztoroló tartási módozatai (szabad, szabad láb alóli, áthajtó, 

túllegeltetés) 

A  fenntarthatóságot  a  hagyományos  legeltetéses  tájhasználat  ösztönzésével,  megfelelő 

társadalmi, anyagi elismerésével javíthatjuk. 
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Közösségi legeltetés, csordakihajtás, csordahajtó utak hagyományának újra élesztése 

Mielőbb  vissza  kell  állítani  a  közösségi  legeltetési  formát,  igazodva  az  évszázados 

hagyományokon alapuló legeltetési járásokhoz. A közösségi legeltetés az egyetlen lehetőség 

a pásztoroló állattartás, a pásztorok ősi tudásának, mesterségének megőrzésére. 

Azon  települések  esetében,  melyek  csordahajtó  utakkal  közvetlen  kapcsolatban  álltak  a 

puszta  település melletti  legelőivel,  újra  kell  éleszteni  a  település  és  puszta  kapcsolatát. 

Ehhez szükséges a belterületi csordahajtó utak és a hozzájuk csatlakozó, nagyobb volumenű 

állattartásra alkalmas falusias lakóingatlanok ilyen célú megőrzése a települések szabályozási 

tervében, amelyhez  természetesen megfelelő  tartalmú egyéb megállapodás  is  szükséges a 

települési  önkormányzatok  és  a  VH  kezelője  között,  a  szándék  megvalósíthatóságának 

III.B.3./2.ábra: A fenntarthatóság növelése 
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biztosítékaként.  (Csak meghatározott  fajtájú és körülmények között  tartott állat hajtható a 

csorda legelőkre. Viszonzásul az állatok kihajtásának költsége, a legelő használata és a  

takarmány  kedvezményesen  állna  rendelkezésre.  Szükséges  a  tartott  állatok 

értékesíthetőségének  biztosítása,  melyet  előmozdítana  a  helyi  hagyományos 

termékfeldolgozás beindítása.) 
 

A  fentiekben  vázolt  hagyományőrző  kapcsolatrendszer  éleszthető  újjá  pl.  Balmazújváros, 

Tiszacsege,  Egyek,  Nagyiván  települések  és  közvetlen  környezetük  között.  A  csordahajtó 

utakra alapozott állattartás felélesztése gazdasági és egyben idegenforgalmi lehetőségeket is 

tartogat.  A  naponta megismétlődő  csorda  ki‐  és  behajtás,  a  belterület  közelében  történő 

legeltetés,  főként  ha  a    VH‐hoz  csatlakozó  belterületi  ingatlanok  (telkek  és  épületek) 

III.B.3./3.ábra: A fenntarthatóság növelése ‐ Nagyiván és Balmazújváros 
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hagyományokat  tisztelő  használata  és  kialakítása  is  kapcsolódik  hozzá,  idegenforgalmi 

vonzerő lehet. 

Régészeti örökség – fenntarthatóság növelése 

A régészeti örökség fenntartható használatát a következő módon definiálja a Kötv (2001. évi 

LXIV. törvény) 7. §: 

„1.  Fenntartható  használat:  a  védett  kulturális  örökség  olyan  módon  történő  használata  –  ideértve  a 

kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja meg a szakmailag indokolt mértéket 

és  nem  vezet  az  örökség  elemeinek  állapotromlásához,  így  biztosított  fennmaradásuk  a  jelen  és  jövő 

nemzedékek számára.” 

Bár ezen kívül több fontos jogszabály (2012. évi CX. tv. 9.‐10. Cikk; 393/2012. (XII. 20.), Korm. 

rendelet 3. sz. melléklete; a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. tv. 3. és 7. §) hivatkozik a 

kulturális örökség,  ill. a régészeti örökség  fenntartható használatáról, azonban az általános 

megfogalmazáson túl nem, vagy csak minimális támpontot nyújt ennek kivitelezéséhez. 

Alapvetően  az  eszközök  két  csoportja  áll  rendelkezésre  a  régészeti  örökség  elemeinek 

fenntarthatóságának biztosítására: 

 jogi, hivatali eszközök 

 gyakorlati eszközök 

Fontos  folytatni  azon  jogszabály‐alkotási  tendenciát,  mely  jogszabályok,  törvények 

segítségével könnyíti, ill. teszi lehetővé a régészeti örökség védelmét. 

A Kötv.‐ben  (7. § 13.) meghatározott örökségvédelmi felügyelet eszközének  (pl.: régészeti‐

örökségvédelmi  szakértő  bevonása,  örökségvédelemmel  kapcsolatos  szolgáltatási 

tevékenység)  alkalmazására  olyan  esetekben  lehet  szükség,  amikor  az  adott  speciális 

tevékenységet a kezelő HNPI saját erőforrásból nem tudja biztosítani. 

Kiemelendően fontos elv, amit az 1992‐es valettai egyezmény 3. Cikk/(III) pontja a következő 

módon  határoz meg:  „Amennyiben  belső  jogszabályai  lehetővé  teszik,  előzetes,  külön  e 

célból kiadott engedélyhez köti fémdetektorok, illetve más felderítő eszközök vagy eljárások 

használatát régészeti vizsgálatok céljaira.” 

A  hazánkban  rendkívüli  módon  elterjedt,  és  a  régészeti  örökséget  nagymértékben 

veszélyeztető és pusztító illegális fémkeresős tevékenységet szigorú jogi szabályozás alá kell 

vonni (a fémkereső műszerek liberális kereskedelmének szabályozása; a készülékek kötelező 

regisztrációja; használatuk engedélyhez kötése). 

A  régészeti  örökség  fenntarthatósága  szempontjából  rendkívül  hasznos,  ha  a 

nagyberuházások  esetén  az  örökségvédelmi  szakhatóság  által  kötelezően  előírt  előzetes 

régészeti dokumentációk (ERD) elkészítését nem kényszerű előírásnak tekintenék a tervezők 

és  a  beruházók.  Egy‐egy  ERD  elkészítését  követően, még  a  tervezés  során  lehetőség  van 

áttervezésre/módosításra,  vagy  olyan  műszaki  megoldásokra,  melyek  mind  a  régészeti 

örökség  és  a  beruházó  szempontjából,  mind  a  kiviteli  munkához  kötődő  régészeti 
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feladatellátásra  fordítandó anyagiak szempontjából előnyös  lenne. Ezt, a  régészeti örökség 

megóvását és fenntarthatóságát már a fejlesztések/beruházások tervezése során figyelembe 

vevő ‐ szempontját a valettai egyezmény „A régészeti örökség integrált állagmegóvása” c. 5. 

cikkelye  részletesen  kibontja.  (Ilyen  pozitív  visszacsatolásokat  az  elmúlt  időszakban  szinte 

csak a HNPI vezetése alatt végzett nagyberuházásoknál lehetett megfigyelni.) 

A  gyakorlati  eszközök  között  igen  fontos  lenne  a  Kötv.‐ben  is  meghatározott  régészeti 

védőövezet  alkalmazása,  mely  különösen  a  kiemelten  védett,  és/vagy  műemlékileg 

helyreállított  lelőhelyek esetében  jelentősen hozzájárulna  azok hosszú  távú megóvásához, 

fenntartásához. A Hortobágy – A Puszta VH speciális ökológiai adottságaiból kiindulva a védő 

talajréteggel  fedett,  vagy  rekultivált  régészeti  lelőhelyek  esetében  fontos  és  a 

fenntarthatóság  szempontjából  nemcsak  „természetes”,  de  költséghatékony  megoldást 

jelentenek az alább szempontok: 

 Gyepgazdálkodás előírása 

 Tájhasználatnak és ökológiai igényeknek megfelelő gyeptársulások telepítése 

 Beépítetlenség biztosítása 

 

Műemléki érték – fenntarthatóság növelése 

A  fenntarthatóság  növelése  a  VH‐hoz  csatlakozó  településrészek  KEÉ‐vel  összhangban, 

annak értékeit kiteljesítő módon történő megóvásával, fejlesztésével. 

A  VH  négy  megye  21  településének  jellemzően  külterületi  részein  helyezkedik  el,  de 

Hortobágy, Balmazújváros, Nagyiván településeknél érinti a települések belterületi vagy azzal 

szomszédos  részeit.  A  Hortobágyi  nagytáj  zömmel  hajdúsági,  bihari,  sárréti,  nagykunsági, 

borsodi  települések karakterelemeiből áll össze, települési szerkezetük, épített örökségük e 

tájak jellegzetességeit hordozza. 

Az értékek megőrzésének, gondozásának fenntarthatóságát – egyebek között ‐ növeli: 

 a  VH‐hoz  csatlakozó  településrészek  tájképi,  településképi,  településszerkezeti 

értékeinek megőrzése, és a VH KEÉ‐hez méltó fejlesztése, 

 a  VH‐hoz  csatlakozó  településrészek  helyi  védelem  alá  helyezése,  sajátos  építési 

előírások kidolgozása. 

A  VH  területéhez  közvetlenül  csatlakozó  települések  településszerkezeti  értékeinek  (a 

település és  táj kapcsolatát  is  részben meghatározó közlekedési kapcsolatok  (jellegzetesen 

szélesedő csordahajtó utak, településen vagy annak szélén vezető só utak, postakocsi utak) 

megőrzése, és ha a KEÉ‐vel összeegyeztethető funkciójuknak újra élesztése a VH értékeinek 

megőrzését, környezetbe ágyazottságának növelését szolgálja. 
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Az un. két‐beltelkes  település a kertes halmaz  település  jellegzetes alföldi nagy állattartási 

települési  és  telekhasználati  formája.  A  fenti  példa  egyike  az  „udvaros  halmaztelepülés” 

szerkezetű  VH  területéhez  közvetlenül  csatlakozó  (Egyek),  míg  a  másik  példa  a  „kertes 

halmaztelepülés”  szerkezetű  (Poroszló)  településeket  mutatja  be.  A  19.  sz.  végén  az 

állattartás  és  az  életforma  változás  a  két  bel  telkes  használatot  megszüntette,  de  a 

településszerkezeti sajátosságok megmaradtak. 

Ugyancsak  a  VH  értékeinek megőrzését,  környezetbe  ágyazottságának  növelését  szolgálja. 

többek  között  a  VH  területéhez  közvetlenül  csatlakozó,  településképi,  tájképi 

megjelenésében  hagyományos  értékeket  hordozó  településrészek  VH  értékeivel 

összhangban  történő  megőrzése,  vagy  ilyen  módon  történő  átalakítása  (átépítése, 

használatának átalakítása). 

Fontos ebből  a  szempontból a  településrész  tájban  való megjelenése, melyet  az épületek 

megjelenésén kívül a VH területe felé forduló kertek használata, kerítései is meghatároznak. 

Fontos a településrész funkciója, a lakó funkcióhoz kapcsolódó tevékenységek VH értékeihez 

való viszonya. (Csordakihajtásra alkalmas állatállomány tartása, a VH területéhez kapcsolódó 

mezőgazdasági termékfeldolgozás, idegenforgalmat szolgáló vendégszállások kialakítása.) 

A  fenntarthatóság  növelésének  általános  eszközei  és  lehetőségei  a  műemléki  értékek 

megőrzése területén. 

A  helyi  építészeti  kultúra megismertetése,  a  lokálpatrióta  személet  és  szervezet  erősítése 

kiadványokkal, előadásokkal, anyagi támogatás eszközeivel. 

A  műemlékeket  épségben,  jellegük  megváltoztatása  nélkül  kell  fenntartani.  A 

fenntarthatósághoz , ill. a fenntarthatóság növeléséhez a helyi építészeti kultúra, az épített 

                                                 
3
 (http://mapire.staatsarchiv.at/hu/map/mkf_hun/?zoom=14&lat=47.50331&lon=20.64318) 

III.B.3./4.ábra: Településszerkezeti sajátosságok

Két-beltelkes települések3
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örökség emlékanyagának, történetiségének  ismerete, anyaghasználatának, mesterségbeli 

tudásanyagának bemutatása szükséges. 

Az  elérendő  cél  az  értékek  bemutatásán  túl  –kiadványok,  mintakönyvek,  tervezési 

útmutatókon  keresztül  –  a  praktikussági  szempontok,  a  hagyományok  továbbéléséhez,  az 

emlékek  helyreállításához,  gondozásához  adjon  útmutatást,  használható  mintát.  A  helyi 

építészeti  kultúra  őrzése,  alkotó módon  történő  továbbvitele,  a hely  szellemének  („genius 

loci”) megőrzése különösen megkövetelendő a VH‐n, illetve annak környezetében. 

Az értékek megőrzésének, gondozásának fenntarthatóságát növeli továbbá: 

 a gondozási ciklusra vonatkozó előírások és eljárás rend összeállítása, 

 a  helyreállítás  tervezése  és  ütemezése  egy  7  éves  ciklusra  (kutatás,  tervezés, 

finanszírozás, megvalósítás), 

 az eredeti funkciónak megfelelő használat fenntartásának biztosítása. 

Szabályozási előírások, kötelmek kidolgozása 

A  fenntarthatóság  és  a  védelem  növelésének  alapvető  eszközei  a  helyi  és  országos 

szabályozások – törvények. Az örökségvédelem egyedül marad, ha a területrendezési tervek, 

a helyi építési szabályzatok és előírások nem támogatják, vagy éppen ellene dolgoznak. A VH 

és  környezetének  a  21  település  településrendezési  terveiben  és  helyi  építési 

szabályzataiba  egyeztetett  módon  és  támogatóan  kell  az  örökségvédelem  érdekeit 

megjeleníteni. 

Az  új  építmények  kialakításának  szabályait  a  VH,  ill.  a  környezetében  oly  módon  kell 

meghatározni,  hogy  a  tájképbe  illeszkedést,  a  történetileg  kialakult  arányokat,  táj  azonos 

anyagokat, felületeket alkalmazza. 

A műemléki érték védelme  szempontjából  fontos, hogy a helyi építési  szabályzatok a VH 

értékeit is listára vegyék, ne csak a belterület értékeit. 

Építészeti tervezési útmutató kidolgozása: 

A  VH  területén  előírás,  a  hozzá  közvetlenül  csatlakozó  (helyi  védelemre  is  javasolható) 

településrészeken  pedig  elvárható  (a  KET  által  javasolt)  a  KEÉ‐hez  igazodóan megtartani, 

felújítani az épületeket, illetve újakat ilyen szabályok figyelembe vételével elhelyezni. 

Míg  a  VH  mezőgazdasági,  főként  legeltetéses  állattartásra  használt  részein  csak 

hagyományos állattartó és pásztorépítmények elhelyezését engedi meg a kezelési terv, addig 

az  ugyancsak VH  területén  lévő  beépítésre  szánt  övezetekben  (Halastó‐központ, majorok, 

mezőgazdasági  központok)  területén  a  meglévő  lakó  és  gazdasági  épületek mellett  újak 

szabályozott formában történő építésére is lehetőség van. 

Az  elvárt,  illetve  követendő  építészeti  kialakítás  csak  egy  mindenki  számára  elérhető, 

közérthető építészeti tervezési útmutató  (példatár) kidolgozásával valósítható meg. A KET 

intézkedési tervében szerepel a szakmai útmutató kidolgozása.   
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A 18. sz.‐ra alakult ki az alföldi – közép magyar – háztípus végleges formája, a háromosztású 

ház.  A  központban  a  konyha‐  ebből  nyílóan  kétfelé  szoba  vagy  szoba  és  kamra. 

Tájtípusonként – vagyoni helyzettől függően – eltérések lehetnek, pl. a két szobán kívül még 

egy  kamra.  A  gazdasági  épületek  a  lakóépülettől  elkülönülve  állnak.  A  házak  nagyrészt 

nyeregtetős, szelemenes, oromzatos épületek voltak nádfedéssel. 

A  szabadkéményes  konyha  –pitvar  osztott  terű  lesz,  a  szabadkémény  lelógó  deszka  vagy 

gerenda elválasztásával a pitvartól. A ház típus fejlődésénél megjelenik a lopott tornác, vagy 

a tornác tájtípustól függő kialakítással. 

Az  épületek  szerkezete  a  VH‐n  fellelhető  anyagokból,  nád,  szénafű,  vessző,  tövisbokor, 

zsombék,  föld / agyag, vályog,  tehéntrágyából készült,  ill. megmunkálatlan akácfából, vagy 

deszkából,  főleg  a  teherbírást  fokozottan  igénylő  nagyobb  fesztávú  építményeknél 

(hodályoknál).  A  pásztorkodás,  a  népi  építészet  formai,  anyagi,  technikai  építési  fogásait 

néprajzi  leírások mutatják be.  Fontos  és  célszerű  lenne  a Hortobágy, mint nagytáj  –  ezen 

belül  különösen  a VH építészeti örökségét –  a műemlékeket és  a  többi  védelemre  felvett 

műemléki értékeket bemutatni, valamint egy építési –helyreállítási mintakönyvet készíteni 

a  népi  építészeti  anyagok,  szerkezetek,  mesterségbeli  fogásainak  bemutatására, 

oktatására. 

   

                                                 
4
 Magyarság Néprajza II. kiadás: Tárgyi Néprajz / szerzők: Bátky‐ Győrffy‐ Visky/ 183. és 186. oldal. 

III.B.3./5.ábra: Háztípusok

Háromosztású ház fajtái4 
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A VH a  jelenkori, új, korszerű építés  technológiák és  formák alkalmazása kihívást, de nem 

megkerülhető  feladatot  jelentenek.  Napjainkban  reneszánszát  élik  a  földből,  vályogból, 

szalmából,  fából, stb. készült újszerű építési  formák és  technológiák, amelyek a  természeti 

tájba  szervesen  illeszthetőek.  Ezek  bemutatása  és  rendszerbe  foglalása  kapcsolódhatna  a 

fentebb  említett  mintakönyvhöz.  A  hagyományőrző  építészeti  kialakításokat  financiális 

eszközökkel is támogatni kell. 

A településkarakter, szerkezet, a népi építészet  jegyeit viselő építmények a 20. sz. második 

felére  jelentősen  átalakultak.  Az  újonnan  létesült Hortobágy  településnél  a  tájkarakter,  a 

népi hagyományok átültetése az építményeknél nem  tudott érvényesülni. A hagyományok 

őrzését  a  szegénységgel,  nincstelenséggel  azonosították  és  elfordultak  tőle.  A  VH 

környezetében  épen  maradt  településrészek  és  hagyományőrző  épületek  leginkább 

Nagyivánban, Kunmadarason és Nádudvaron maradtak  fenn,  ill. a borsodi halászfalvakban, 

égyes, Tiszabábolna és Ároktő területén, valamint Tiszaderzsen, Szolnok megyében. 

Fontos tehát, hogy a VH‐n és a környező település részeken a hagyományos pásztorkodás 

építményeit és a népi építészeti formavilág, településkarakter fennmaradását biztosítsuk. 

Ember  számára  készült  pásztorhajlékok  és  állatok  számára  készült  építmények 

megőrzésének, bemutatásának elősegítése 

A  Hortobágy  pusztán  a  18.  sz.  közepére  a  legeltetés  rendjét  szabályozták,  a  legelőt  un. 

járásokra osztották. A járás középpontjában a kunyhó állt. Mellette állt a főző és tüzelőhelyül 

szolgáló vasaló és az állatok éjszakai pihenőhelye, az állás. Nélkülözhetetlen tartozék volt a 

                                                 
5
 Istvánffi Gyula: A Magyar falu építészeti hagyománya (Építészfórum.hu) 

III.B.3./6.ábra: Építéstechnológiák és formák

Hagyományos szerkezetek5 
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kút  is,  amelyből  a  terület  nagyságától  függően  több  is  volt.  A  pásztorkodás  jellegzetes 

állattartó épületei a szárnyék, a karám, az akol, a hodály. A pásztorszállás a kunyhó (kontyos 

v. falas), a cserény, a vasaló, mint főzőhely.  

Napjainkra  a  klasszikus  elrendezésből  kevés  telep maradt  fenn,  így  védelmük  kiemelten 

fontos  A  fennmaradt  telepek  zöme  hodályokat  és  kutakat mutat  be,  de  vannak  jelentős 

épületegyütteseket  hordozó  településközpontok  is  (Kungyörgy,  Vokonya,  Máta).  Szükség  

van  egy  „mintatelep”  kialakításra  pl.  a  juhászoknál,  ahol  az  összes  eredeti  bélyegeket 

hordozó pásztorépítmény bemutatható lenne, élő, valós körülmények között. 

   

 
 A  helyi  épített  örökség  anyaghasználatának  építéstechnológiájának,  mesterségbeli 

fogásainak megismertetése kiadványokkal, oktatással, szakképzéssel. 

 Építészeti tervezési útmutató kidolgozása 

 Jelenkori  építészeti‐építési  megoldások  lehetőségének  vizsgálata  felújításoknál, 

helyreállításoknál, új építmények létrehozásánál 

Gazdasági‐  és  közösségi  épületek,  egyéb  gazdasági  és  mérnöki  építmény  megőrzésének, 

bemutatásának elősegítése: 

 Helyreállítás  tervezet és ütemezés egy 7 éves ciklusra  (kutatás, tervezés,  finanszírozás, 

megvalósítás) 

 Szabályozási előírások 

 

Árpád  és  középkori  templomok,  monostor:  Papegyháza  templom  maradványai,  Ohat 

monostor és templom műemléki értékek megőrzése, bemutatása: 

 A  VH  kultúrtörténeti,  építészettörténeti,  régészeti  értékei  bemutatását  segítő 

kiadványok, események, kulturális útvonalak létrehozása. 

   

                                                 
6
 Dám László: A Hortobágy Puszta Néprajza – 118. oldal: kontyos kunyhó, 119. oldal: juhász szállása 

III.B.3./7.ábra: Anyaghasználat6
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Műemléki  felvételezés  elindítása  a  HNP  –  Puszta  világörökségi  helyszín még  nem  védett 

műemléki értékeinek feltárására és bemutatására: 

 Agráripari,  ipari,  kereskedelmi  és  vendéglátó  létesítmények,  víztornyok.  (Halastó‐ 

központ:  vendégház,  magtár  és  malom  épülete,  Kungyörgy‐központ:  Bánó  udvar‐ 

víztorony, Dékány zsilip) 

 Feltárt, de visszatemetett rommaradványok (templomok) bemutatása. 

 Állattartó telepek – klasszikus nyári szállás‐ állattartó tanyák, stb. autentikus építményei 

(hodályok, kunyhók, szárnyékok, stb.).  

 

 

S.sz.  Felm.
sz. 

Név  Hely  Hrsz  Építmény 

1  15  Kékes hodály  Hortobágy  02323/2  hodályok 

2  25  Kungyörgy 
Központ 

Hortobágy  02670/2, 
02670/3 

házak,hodályok, 
magtárak 

3  29  Rackás hodály  Hortobágy  02388/5  seggenülő hodályok 

4  58  Kis‐Rókás tanya  Tiszacsege  0273/1  kontyos kunyhó 

5  65  Nagykecskés 
tanya 

Tiszacsege  0404/2  pásztorszállás, magtár, 
rideg hodály 

                                                 
7
 Műemléki felvételezés javaslatának feldolgozása helyszíni vizsgálat alapján, topográfiai térképen (Gellér 
Ferenc) 

III.B.3./8.ábra: Műemléki védettség

Javaslatok a műemléki védettség körének kiterjesztésére7 
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6  90  Vókonya tanya  Hortobágy  0802/1  kukorica góré, hodály 

7  144  Tóth telek  Hajdúszoboszló  0802/1  seggenülő hodály 

8  153  Csíkéri hodály  Hajdúszoboszló  0875/4g  seggenülő hodály 

9  159  Rántottás  Hajdúszoboszló  0855/2  seggenülő hodály 

 

Műemléki jelentőségű terület kijelölése: 

A  Hortobágyi  kiemelt  műemléki  együttest  –  Nagyhortobágyi  csárda,  szekérállás, 

Nagyhortobágyi  kőhíd,  valamint  azt  körülvevő  régészeti  lelőhelyeket  ‐  történelmi 

jelentőségüknél  fogva  műemléki  jelentőségű  területként  javasolt  műemléki  védelemben 

részesíteni. 

III.B.3./9.ábra: Műemléki jelentőségű terület

Javaslat műemléki jelentőségű terület kijelölésére8 

 
A Pásztormúzeum és környezete része ugyan a VH‐nak, de attól szigetszerűen elkülönül. Az 

ellentmondásos  helyzet  felszámolását,  a  közbeékelődő  területrész  VH‐hoz  való  csatolását 

szükséges megoldani. 

 

 

 

                                                 
8
 Légi foto‐ HNP adattár, MJT lehatárolásának javaslatával (Cívisterv) 
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Tárgyi és szellemi örökség – fenntarthatóság növelése 

Pásztorkultúra primér forrásai és tárgyi emlékei 

A  pásztorrendet  az  Állami  Gazdaság  létrehozásával  bomlasztották meg.  Egyre  fogyatkozó 

létszámban,  de  még  élnek  néhányan,  akiknek  vannak  emlékei  a  hagyományokról.  Az  ő 

kikérdezésükre építve és a korábban végzett  információgyűjtés eredményeit felhasználva, a 

kulcsszereplők bevonásával újra életre kell hívni a pásztorrendet (több száz éves tapasztalat 

bizonyítja, hogy megbízható, jól működő rendszer volt). 

A megvalósítás alapvető feltételei: 

 

 meglévő információk szisztematikus rendszerezése, 

 még élő öreg pásztorok kikérdezése, 

 támogatási és ösztönző rendszerek kidolgozása, 

 a  hagyományos  legeltetéses  tájhasználat  ösztönzése,  megfelelő  társadalmi,  anyagi 

elismerése, 

 az állatállomány növelése. 

 

Pásztorkultúra szekunder forrásai 

 A  fenntarthatóság  növeléséhez  legfőképpen  kulturált  és  látogatóbarát  kiállító‐  és 

bemutatóhelyek  kellenek,  korszerű  infrastruktúrával,  az  élményszerű  bemutatás 

kínálati elemeivel. A világörökségi címhez méltó környezetet megteremtése mellett ez 

egyben  garanciája  annak  is,  hogy  a  kiállító‐  és  bemutatóhelyek  vonzó  látogatói 

célpontokká  váljanak,  ami  a  bemutatás  financiális  fenntarthatóságához  is  hozzájárul 

(amelyet vissza kell  forgatni ezen bemutatóhelyek  fenntartásába, valamint a VH KEÉ 

megőrzésébe).  E  mellett  még  több  olyan  turisztikai  rendezvényt  kell  szervezni  és 

hatékony marketing munkával népszerűsíteni, amely nemcsak a rendszeres látogatókat 

vonzza, hanem új  célcsoportokat  is megszólít  és megmozgat. A  fentiekhez  az  eddigi 

rendezvényekhez  képest  újfajta  szemléletre,  és  eddig  nem  szereplő  tematikák 

bevezetésére is szükség van. 

 Az élményszerűség nem kompromittálhatja az autentikusságot. 

 Az  eredeti,  valódi  művészi  színvonalat  képviselő,  a  VH‐hoz  kötődő  alkotások 

elkészítését  ösztönözni  kell  különböző  művészeti  ágakban  alkotói  pályázatok 

meghirdetésével. 
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III.B.4. MEGKÖZELÍTÉS, KÖZLEKEDÉS 

A VH KEÉ  fennmaradása érdekében megfelelő egyensúlyba kell hozni és  tartani a helyszín 

optimális elérhetőségét  szolgáló nagy  közlekedési  rendszerekhez  való  kapcsolódást,  illetve 

biztosítani  kell,  hogy  e  rendszerek  ne  kerüljenek  a  szükséges  védőtávolságon  belül. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  kialakult  helyzet  miatt  (VH  területén  keresztül  vezető  33.  sz. 

főútvonal) nem oldható meg, hogy a területen keresztül ne vezessen át tranzit útvonal, a KET 

eszközeit is igénybe véve el kell érni, hogy a tranzit forgalom mértéke ne növekedjen, illetve 

lehetőség szerint (főként a teherforgalom vonatkozásában) csökkenjen. 

A  VH  jelenlegi  és  jövőbeli  potenciáljának  kihasználására  és  a  fenntartható  fejlődés 

szempontjai érvényesítésének elősegítésére törekszik a KET. Az erre vonatkozó meglévő és 

tervezett megközelítési,  feltárási  és  közlekedési  rendszereket  és helyszínre  való hatását  is 

bemutatja a fejezet. 

A VH külső meglévő és tervezett megközelítési közlekedési rendszere 

A  terület  és  ezen  belül  a  turisztikai  attrakciók  legkönnyebben  közúton  közelíthetőek meg 

(M3‐as és M35‐as autópálya, 33‐as főút). A vasúti közlekedés turisztikai szempontból a ritka 

járatindulás  és  hosszú  menetidő  miatt  nem  versenyképes,  inkább  a  helyi  érdekű 

közlekedésben van  jelentősége. A debreceni repülőtér dinamikus  járatbővülése révén a  légi 

közlekedés  egyre  növekvő  szerepet  játszik.  A  kerékpáros  közlekedés  feltételei  jelenleg 

erősen  korlátozottak,  a  33‐as  úton  nem  kiajánlható,  veszélyesnek minősül,  csak  a  védett 

területen belül lokálisan, kisebb szakaszokon lehetséges. 

A  kiszolgáló  infrastruktúra bővítése elengedhetetlen  a  turizmus  fejlesztése  szempontjából, 

de  abból  a  szempontból  is  fontos,  hogy  a  helyi  ipar  a  közlekedési  viszonyok  javulásával 

kapcsolódni  tudjon  a  beszállítókhoz,  vagy  éppen  a  megbízókhoz.  A  autópályákhoz  való 

kapcsolódás  lehetőségét  a  térség  jelentős  részének    33‐as  főútvonal  biztosítja  (M3‐as 

autópálya,  Debreceni  lehajtó).  A  31‐es  út  jelenleg  rossz  minőségű,  felújításával  sokat 

javulhatna  a  térség  kapcsolata  az  M3‐as  autópálya  erdőtelki  és/vagy  füzesabonyi 

lehajtójával. 

Erősségek (segíti a megközelítést) 

 a térség könnyű megközelíthetősége (M3 és M35 autópálya, 33 főút, vasút, autóbusz). 

Gyengeségek (nehezíti a megközelítést) 

 A  Hortobágy  a  nagyobb  településektől  távol  helyezkedik  el  (40‐40  km  Tiszafüred, 

Debrecen,  ill.  25  km  Balmazújváros),  egyben  tömegközlekedési  eszközökkel  történő 

elérése nehézkes, így a késő délutáni, esti programokra a közönség nehezen vonzható 

ki. 

Lehetőségek 

  kerékpár‐ és lovastúra‐útvonalak bővülése. 
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Az  országos‐  és  térségi  közlekedési  infrastruktúrák  vonatkozásában  a  konfliktus  veszély 

elkerülése érdekében, a következő beavatkozások, intézkedések szükségesek: 

 1. A Karcag‐ Kunmadaras‐ Egyek‐ Tiszacsege‐ Polgár országos mellékút  főúttá történő 

fejlesztése  az OTrT  alapján  nem  érinti  a  VH  területét,  de  több  helyen  annak  szélén 

vezet. A várható forgalomnövekedés hatását az út tervezésénél a VH‐ra figyelemmel is 

tervezni kell. A tervezési folyamatban képviselni kell a VH érdekeit. 

 2. A 3405 sz. országos mellékút települést elkerülő szakaszának kiépítését irányozza elő 

a  megyei  TrT  és  Nádudvar  hatályos  településrendezési  terve.  Vizsgálandó  az  út 

nyomvonalának  szükségessége,  illetve megvalósítása  esetén meghatározandók  a  VH 

érdekében szükséges környezeti feltételek. 

III.B.4./1.ábra: A világörökségi helyszín megközelítése

A meglévő és tervezett közlekedési infrastruktúrák, a KET beavatkozási helyeinek feltüntetésével 

 

2.
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 3. A Karcag‐ Egyek‐ Polgár  irányú országos  főútfejlesztés Egyek  település esetében a 

megyei TrT és a településrendezési terv elhatározása szerint a belterület déli szélén, a 

VH területét érintve valósulna meg. A nyomvonal meglévő vasútvonal mellett vezetne, 

de  hatása  sérti  a  VH  értékeit.  A  megyei  TrT  módosításakor  kezdeményezni  kell  a 

tervezett nyomvonal módosítását. 

 4. Az OTrT és a megyei TrT országos kerékpárút nyomvonalát  jelöli ki a VH  területén 

keresztül, Tiszafüred‐ Hortobágy‐ Nádudvar‐ Hajdúszoboszló közigazgatási területének 

érintésével.  A  megyei  TrT  módosításakor,  a  kerékpárút  fejlesztésére  vonatkozó 

fejlesztési  tervek  alkalmával  a  VH  KEÉ‐t  elsődlegesen  figyelembe  vevő  nyomvonal 

kijelölését, megvalósítását kell elérni. 

 5.  Balmazújváros  ‐  Kadarcsi  tó  között,  a  horgász  helyek  megközelítésére  tervezett 

kiszolgáló út szükségszerűsége, nyomvonala, kiépítésének módja a VH KEÉ figyelembe 

vételével megvizsgálandó. 

 6.  Tiszacsege‐  Ároktő  között megyei  TrT  által  tervezett  új  Tisza  híd  VH‐ra  gyakorolt 

hatását szükséges megvizsgálni, és a megyei TrT készítésekor figyelembe venni. 

 A Karcag‐ Egyek‐ Polgár közötti országos  főútfejlesztés  forgalom kiváltó hatását az út 

megvalósulását követően, a 33 sz. főút átmenő teherforgalmának viszonylatában meg 

kell  vizsgálni,  és  ennek  függvényében  kezdeményezni  kell  a  VH  területén  átmenő 

teherforgalom korlátozását. 

Megközelítés, közlekedés fejlesztési igényei (látogatófogadás szempontjából) 

 Vasúti járatok megállóhelyeinek és menetrendjének összehangolása a VH attrakcióival 

Debrecen ‐ Füzesabony 

 Vasúti közvetlen és/vagy különjáratok indítása lehetőségének vizsgálata 

Budapest – Hortobágy 

Eger ‐ Hortobágy 

 Távolsági  buszjáratok  megállóhelyei  és  menetrendje  összehangolhatóságának 

vizsgálata a VH attrakcióival 

Debrecen – Eger 

 Kerékpárútvonalak építése 

Tiszafüred – Hortobágyi‐halastó 

Hortobágy – Balmazújváros 

 Túraútvonal 

Hortobágyi‐halastó – Hortobágy 

 Lovastúra útvonalak 
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VH belső közlekedési  rendszere  (használatból adódó útvonalak, közlekedési 

módozatok, parkolás) 

A VH  turisztikai  fejlesztéseinek  tengelye  és  a  tervezett új  attrakciók megközelítésének,  és 

egymással való összeköttetéseinek elsődleges útvonala a 33‐as főút. A HNPI nem támogatja 

a  VH  határain  belül  a  környező  települések  önálló  turisztikai  fogadóbázisainak  bővítését. 

Ugyanígy nem támogatandó a tömegturizmussal érintett területek bővítése. 

A  települések  irányából  történő  belépések  a  HNPI  és  a  minősített  partnerek  (falusi 

vendéglátók,  gazdálkodók)  együttműködése  keretében,  az  úgynevezett  „Puszta  kapukon” 

keresztül  lehetséges.  A  belépések  gyalogos,  kerékpáros  vagy  lovastúra  formájában,  de 

érvényes  HNPI  túravezetővel,  a  HNP  Látogatási  Szabályzatban  foglaltaknak  megfelelően 

történhet.  Az  egyes  települések  irányából  történő  belépési  lehetőségeket  a  VH  érintkező 

területeire vonatkozó természetvédelmi korlátozások befolyásolják,  így azok helyszínenként 

változóak lehetnek. 

A „Puszta kapu” olyan HNPI által minősített települési kapcsolatot jelent: 

 ahol a VH‐hoz csatlakozó településrész településképi megjelenése (helyi településképi 

védettség és ennek megfelelő szabályozás) által méltó módon illeszkedik a VH KEÉ‐hez. 

 ahol  az  alkalmas  csordahajtó  utakon  keresztül  az  egykor  hagyományos  gulya 

/csordakihajtás felélesztésre kerül, ahol ennek érdekében hagyományos állatfajtákat is 

tartanak. 

 ahol a csatlakozó  területen, meglévő  infrastrukturális alapokon a VH mezőgazdasági 

termékeit  feldolgozó,  hagyományos  feldolgozást  megvalósító,  idegenforgalmi 

szerepet is betöltő vállalkozások létesülnek, 

 ahol  a  VH  határain  kívül  a  csatlakozó  területen  falusi  turizmus  keretében  falusi 

vendégházak létesülnek, a táj látványértékére is alapozva, 

 ahonnan szervezett keretek között lovas fogattal, gyalog, lóháton (kerékpárral) képzett 

idegenvezetővel lehet megtekinteni a VH értékeit. 

Bár  jelenleg  a  turisztikai  hasznosítású  területek  túlterheltsége,  legyenek  az  a  látogatói 

övezet,  vagy  a  kezelt  övezet  része,  nem  jelent  problémát  (szabályozott  belépés,  rögzített 

útvonalakon  való  közlekedés),  az  egyes  területek  turisztikai  terhelhetősége  a  közeljövő 

fontos kutatási feladata.  

A VH kezelője a turisztikai bemutatás számára nem a védett terület egészét, hanem csak a 
természetvédelmi övezeti beosztás szerint alkalmas részét nyitja meg.  

Ezzel párhuzamosan a több, kisebb jelentőségű kiállító‐ és bemutatóhely helyett, az érzékeny 

területek  terhelésének  csökkentésére  fontos  eszközként  szolgál  a  területileg  koncentrált 

attrakciófejlesztés,  amellyel  lehetőség  nyílik  a  kiemelt  látogatható  helyekre  irányítani  a 

látogatóforgalmat  (mézesbödön‐hatás).  A  turisztikai  attrakciófejlesztés  tengelye  a  33‐as 

főúttal esik egybe, amely a  terület  legforgalmasabb közúti közlekedési útvonala, és  többé‐

kevésbé az attrakciók vasúton való megközelítése szempontjából is optimális. 
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A meglévő  és  tervezett  turisztikai  bemutatóhelyek  látogatók  fogadására  alkalmas  induló 

állomásai legalább közúton megközelíthetőek, és ezek mindegyike rendelkezik parkolóhellyel 

is. Az in situ, terepi bemutatás fontos elemei a tanösvények és a túraútvonalak hálózata. Az 

ún. bemutatóterületeken belül a  ismeretterjesztő  információs  táblákkal, kilátókkal, esetleg 

dongaúttal felszerelt tanösvényeken elsősorban gyalogosan, illetve a táj jellegéhez illeszkedő 

közlekedési  módozatokhoz  kötődő  túraútvonalakon  kisvasúton,  kerékpárral,  lóval,  vízi 

járművel  lehet  közlekedni.  A  felújított  és  személyszállításra  alkalmassá  tett  Hortobágy‐

halastavi Kisvasút egyedülálló Magyarországon. A  szezonalitást  sajnos  csak kis mértékben 

tudja csökkenteni, mert a vagonok nem fűthetőek. A kisvasút fejlesztés fontos  iránya, hogy 

az őszi időszakban való közlekedés kiszolgálására zárt, fűthető vagonok készüljenek. 

A  terepi bemutatóhelyek a bemutatandó értékeket  reprezentáló  speciális helyszínek miatt 

jelentős  földrajzi  távolságokra  vannak  egymástól,  amelyek  jobbára  egyéni  közlekedéssel 

érhetők  el,  de  a  tömegközlekedés  menetrendi  és  megállóhely  módosításával  a  jobb 

illeszkedés és kiszolgálás lehetőségeit is meg kell vizsgálni. (2.térkép) 

A belső megközelítés, közlekedés fejlesztési feladatai: 

1.  VH belső közlekedési  rendszere  (használatból adódó útvonalak, közlekedési módozatok, 

parkolás fejlesztése 

 A VH attrakciók, bemutatóhelyek,  tanösvények a 33‐as útról közvetlenül, vagy szilárd 

burkolatú bekötőúton elérhetőek legyenek 

 Egyes, érzékeny területek megközelítésének KEÉ sérelme nélküli megoldása 

 Az  egyes  attrakciók,  bemutatóhelyek  megfelelő  parkolóhellyel  rendelkezzenek, 

újabbak telepítése is csak ilyen módon történhet 

2.  A  VH  területén  az  új  birtoktestek  kialakulása  a  pusztai  közlekedéssel  kapcsolatban  is 

kedvezőtlen  hatású  lehet,  tájképi,  természetvédelmi  szempontból  egyaránt.  A 

birtoktestek  megközelítése  burkolt,  árokkal  kísért,  terepszintből  kiemelt  utakkal  (a 

mezőgazdasági üzemi területek kivételével) nem történhet, de utóbbiak esetében is olyan 

megoldást szükséges választani, ami a KEÉ‐t nem veszélyezteti. A hagyományos legeltetési 

szerkezet  fenntartása,  a  kiszolgáló  utak  kezelési  tervben  és  szabályozási  tervekben 

történő megfelelő szabályozása adhat csak megfelelő megoldást. 

3.  A táji és természeti értékek vonatkozásában: 

 A mikroformák és a  lefolyási viszonyok szempontjából egyértelműen a  legkedvezőbb, 

ha a VH belső közlekedési  rendszerét  földutak adják. A kiemelt, vízelvezető árkokkal 

szegélyezett  utak  megváltoztatják  a  lefolyási  viszonyokat,  így  a  tájelemek 

domborzathoz igazodó vízháztartását. 

 Környezetbarát közlekedési eszköz alkalmazása zónánként differenciáltan indokolt. 

 Vízelvezető  árkok  felszámolása, olyan  földutak  létesítése,  amelyeken  szabad  átfolyás 

lehetséges. 
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 A  Világörökség  területén  a  fényszennyezés  csökkentése  érdekében,  a  közutak 

megvilágításából eredő fények megfelelő kialakítását (átalakítását) meg kell valósítani. 

4.  A régészeti örökség vonatkozásában: 

 Védelem, a nem kívánatos útvonalak felszámolása 

 Turisztikai bemutathatóság és bemutatás biztosítása az erre alkalmas területeken 

 Kizárólag a régészeti örökség bemutatásra szánt elemeinek megközelíthetősége legyen 

mindenki számára elérhető. 

 

III.B.5. BEMUTATÁS, LÁTOGATÓK FOGADÁSA, TURIZMUS 

Idegenforgalmi politika irányelvei  

 A  turisztikai  fejlesztéseknek  a  VH‐n  értékorientáltnak  kell  lennie,  tehát  a  piaci 

magatartást nem elsősorban az üzleti szempontoknak kell meghatározni, az elsődleges 

cél  a  VH  bemutatása,  elsődlegesen  a  KEÉ‐t  hordozó  attribútumok  ismertségének 

növelése révén. 

 A VH  területének  turizmusa  a  természeti  és  kultúrtörténeti  értékek  bemutatásának, 

értékük  tudatosításának  egyik  fő  eszköze.  Irányítása  a  Világörökség  Gondnokság 

feladata,  amelyen  belül  a  turisztikai menedzsmentnek más  kezelési  eszközökkel  és 

szervezeti egységekkel egyenrangú szerepet kell kapnia. 

 A  HNPI,  mint  világörökségi  gondnoksági  szervezet  ‐  „zászlóshajó”  ‐  felelőssége 

elsősorban a brand‐építésben és a desztinációra  jellemző turisztikai szolgáltatói profil 

kialakításában jelenik meg. 

 A  KEÉ  bemutatása  során  a  tematikai  párhuzamosságokat  el  kell  kerülni,  úgy  kell 

tervezni  és  fejleszteni,  hogy  a  résztémákat megjelenítő  bemutatóhelyek, mint  a  VH 

megőrzési állapotát biztosító egyik alrendszer elemei egymást kiegészítsék, turisztikai 

értelemben  is  erősítsék,  ne  egymás  vetélytársai  legyenek.  Ezen  elvből  következően 

nincs szükség külön világörökségi látogatóközpontra, a VH KEÉ attribútumok a meglévő 

és  a  nem  reprezentáltság  okán  tervezett  újabb  attrakciók  keretében,  térben  és 

tematikailag elosztva kerülnek bemutatásra. 

 A bemutatóhelyek, attrakciók fejlesztése terén cél a KEÉ attribútumokhoz, attribútum 

csoportokhoz  rendeltség  megteremtése,  az  értékhordozók  reprezentáltságának 

biztosítására,  ugyanakkor  a  zavaró  ismétlődések  kiszűrésére.  Újabb  attrakció, 

bemutatóhely  létesítése  csak  az  adott  attribútum  csoportra  vonatkozó  nem  kellő 

érték‐reprezentáltság  esetén  támogatandó.  Az  ezen  belüli  egyes  attribútumok 

bemutatását a már meglévő tematikus bemutatóhelyen kell megoldani. 

 Meglévő  bemutatóhelyek  esetében  is  szükséges  az  infrastruktúra  fejlesztése  és 

rendszeres megújítása  a modern  bemutatás‐technikai módszerek  érvényesítésével, 

célzottan az érdeklődés fenntartására.  
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 A  VH‐n  belül  a  gondnokság  turisztikai  fejlesztéseinek  egy  részére  vonatkozóan 

szükséges  a  helyi  szolgáltatók  számára  koncesszióban  történő  üzemeltetésre 

mintaprojekt  elindítása.  Az  üzleti  konstrukció  (haszonbérlet,  üzemeltetési  szerződés 

stb.) az adott bemutatóhely, ill. megvalósítási pályázat körülményeitől függ. 

Turisztikai tevékenység céljai 

 A világörökség faktor révén a VH ismertségének növelése, s ezen keresztül 

‐ a KEÉ attribútumainak megismertetése, élményszerű bemutatása, ezzel a megőrzési 

állapot javítása, 

‐ támogató társadalmi környezet kialakítása, 

 lokálpatrióta szemlélet, helyi identitástudat erősítése (lásd a B.III.7. fejezet is), 

 helyi emberek, vállalkozások számára gazdasági előnyök biztosítása. 

Látogatás idő‐ és térbeli kiegyenlítésére tett javaslat 

 Időbeli  kiegyenlítés,  a  nyitva  tartás  igény  szerinti  szezonális  és  napi 

meghosszabbításával 

 Új regionális és legalább egy országos rendezvény szervezése (ld. Termékfejlesztés) 

 A térbeli kiegyenlítés eszközeként a turisztikai fejlesztések tengelyét alkotó 33‐as főút 

mellett koncentrált már meglévő és a tervezett  fejlesztések révén a VH kelet‐nyugati 

határainak összekötése 

 A tematikus útvonalak fenntartása, fejlesztése, üzemeltetése (Csárdák útja, tervezett 

Nomád puszta témapark, kerékpárutak, lovastúra útvonalak) (ld. Termékfejlesztés) 

 Tanösvények  fenntartása,  ún.  pusztai  látványpontok,  pusztakapuk  bevonása  (ld. 

Termékfejlesztés) 

 Többnapos  programcsomagok  kialakítása,  a  térség  szolgáltatóinak  bevonásával  (ld. 

Termékfejlesztés) 

 Térségi turisztikai kártyarendszer kialakítása (lásd: Piackutatás 2.) 

Negatív hatások csökkentését, megszüntetését célzó intézkedések 

 Térségi együttműködés optimális szervezeti és működési kereteinek kialakítása  

 A  turisztikai  irányelvek  érvényesítése,  a  célok  reális  kitűzése,  az  eszközrendszer 

működtetése csak abban az esetben képzelhető el, ha a VH kezelő szervezetnél (HNPI) 

a  turisztikai  menedzsmentben  dolgozók  személyi  állományának  megerősítése 

megvalósul. 

 Folyamatos  szakmai  képzés  központi  eleme,  egyben  fóruma  is  az  évente  indított 

Hortobágyi és Tisza‐tavi túravezető‐képzés. 

 A VH kezelő szervezetében külön szakvezetési csoport  létrehozása a KEÉ kapcsolatos 

ismeretek  és  komplex  tudás  folyamatos  biztosítása  érdekében,  a  bemutatási 

tevékenység számára. Ezzel összefüggésben stratégiailag  fontos,  inkább a madarakra, 
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különösen a daru megfigyelésére alkalmas fotólesek kialakítása és üzemeltetése, akár 

koncessziós formában (ld. Termékfejlesztés, programcsomagok, daruvonulás). 

 A  turisztikai  termékekbe bevont, ott megjelenő  szolgáltatások minőségbiztosítása  az 

egyébként  a Vidékfejlesztési Minisztérium  által már  elindított nemzeti parki  védjegy 

rendszerében biztosítható. 

 A  látogatómenedzsment, és ezen belül a  forgalom és  látogatóáramlás ellenőrzésének 

fontos  eszköze  a  HNPI  természetvédelmi  és  vagyonkezelői  státuszából  következő 

látogatási  szabályzata,  ami  a  területi,  időbeli  és  a  turizmusformák  szerinti 

lehetőségeket  és  korlátozásokat,  továbbá  az  árakat,  kedvezményeket  tartalmazza. 

Fontos a szabályzatnak érvényt szerezni képes HNPI Természetvédelmi Őrszolgálatának 

a turizmus ellenőrzésében való közreműködése. Internetes és nyomtatott formájának 

széleskörű elérése kulcsfontosságú. 

 Hortobágyi  Nemzeti  Park  Látogatóközpontban  működő  információs  iroda  sok  és 

szerteágazó  feladatkör  ellenére  csak  2  fő  állandó munkatárssal működik.  A magas 

fluktuáció  a  hatékonyságot  rontja,  nehézkessé  teszi  a  turisztikai  kínálatról  való 

tájékoztatás  hatékony  összehangolását.  Fontos  a  VH  turisztikai  információs 

tevékenységének  létszámbeli  és  technikai  megerősítése,  hogy  a  jelenlegi 

látogatóforgalom folyamatos kiszolgálására képes  legyen, sőt a  jövőben remélhetőleg 

növekvő forgalmat is kezelni tudja (lásd Pusztainfó rendszer). 

 

Prioritások – bemutatás, látogatók fogadása, turizmus 

 

 Piackutatás,  információgyűjtés releváns célcsoportok fogyasztói szokásairól, turisztikai 

kártyarendszer felhasználásával is + monitoring 

 Hortobágy brandépítés 

 Attrakciófejlesztések folytatása  

 Célcsoport‐specifikus programcsomagok kialakítása 

 Turisztikai termékfejlesztés elindítása 

 Helyi  termékek  és  minősítési  rendszer  továbbfejlesztése,  bekapcsolása  a 

termékfejlesztésbe  

 Regionális, országos és nemzetközi szintű desztinációmarketing tevékenység erősítése 

 Turisztikai szolgáltatás és termékek értékesítése 

 A szolgáltatásokat, programcsomagokat igénybe vevő látogatószám növelése 

 Az üzemeltetésben résztvevő helyi szolgáltatók bevételének növelése 
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Turizmus eszközrendszere 

1. Vonzerőleltár készítése, karbantartása 

A  turisztikai  kínálat  alapját  képező  vonzerők  jellemzőinek  adatbázisba  rendezésének  nem 

egyszeri,  hanem  folyamatos  tevékenységnek  kell  lennie,  tekintve,  hogy  a  kínálat 

módosításának  szükségességét  és  lehetőségeit  nagyban  meghatározza.  A  Világörökség 

Gondnokság  e  területen  végzett  monitoring  tevékenységén  keresztül  kapcsolódik  a  KEÉ 

attribútumokhoz,  a  kínálat  fontos,  helyszín‐specifikus  részét  jelenti,  amelyeknek  a 

brandépítésben  is  hangsúlyos  szerephez  kell  jutniuk.  Éves  ciklusokban  monitoring 

tevékenységet is igényel. 

2. Piackutatás 

Első  fázisában  a  legsürgősebb  feladat  egy  reprezentatív  felmérés  a  Hortobágy,  mint 

desztináció  vonatkozásában  a  releváns  célcsoportok  fogyasztói  szokásairól,  utazás  előtti 

preferenciáiról.  Célja  egyfelől  a  desztinációmarketing  számára  releváns  információk 

meghatározása, másfelől  a VH  felé  irányuló  kereslet  trendjeinek nyomon  követése. Ennek 

nyomán célszerű a turizmusfajták  (vakációs, öko‐, örökség‐, gyógy‐, rekreációs,  falusi, aktív 

turizmus,  stb.)  szerinti  célcsoportok  meghatározása.  Az  aktuális  helyzet  és  a  trendek 

megismerése miatt 3‐5 évente megismétlendő. A szervezett kutatáson kívül szükséges egy, a 

VH  gondnokság  által  folyamatosan  kontrollált  adatgyűjtés,  amelynek  fő  eszköze  egy  ún. 

online  utazástervező.  Ez  az  eszköz  egyszerre  nyújtson  a  látogatómenedzsmenthez  is 

kapcsolódó  szolgáltatást  és  a  regisztrációhoz  kötött  felhasználás  révén  önkéntes 

adatszolgáltatást. Részletes leírását jelen KET 2. sz. melléklete tartalmazza. 

A  piackutatás második  fázisban  az  in  situ,  a  desztináció  területén  jelentkező  fogyasztói 

szokásokról való folyamatos információgyűjtés elektronikus kártyarendszer felhasználásával 

történik. A működtetésének  elemeit  a  desztináció  szolgáltatásait  igénybevevő  turisták,  ill. 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatók képezik. A turisztikai kártyarendszer a VH gondnokság által 

alkalmazott stratégiai eszköz, amellyel a VH a kereslet‐kínálat viszonyokat befolyásolja és a 

piacról információkat szerez. A kártyarendszer online regisztrációhoz kötött használata során 

keletkező, egyébként egyedi azonosításra nem alkalmas adatok a desztináció  fogadóbázisa 

és termékfejlesztés számára a folyamatos információszerzés, ill. a visszacsatolás lehetőségét 

adják,  amely  segíti  a desztinációmarketing  korrigálását  a mintavételek  közötti  időszakban. 

Mérhetőség‐hatás‐tervezés‐ a minőségbiztosítás egyik eszköze.  

A  VH  kezelő  szervezete  a HNPI  költségvetési  szerv,  vállalkozási  tevékenysége  korlátozott, 

csak saját, alapító okiratában foglalt alaptevékenységeinek ellátása körében folytathat  ilyen 

tevékenységet.  Ezekből  a  kötöttségekből  adódóan  az  általános  turisztikai  kedvezmény 

kártyarendszer  (ld. Piackutatás 2.)  támogatandó. Az adatgazda  szerepben  célszerűen a VH 

kezelő szervezetnek kell lenni, ezért a bevezetés informatikai szoftver és hardver költségeit, 

valamint  az  adatkezelés  és  adattárolás  költségeit  a  HNPI‐nek  kell  vállalnia.  A  bevezetés 
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költségét pályázati forrásból, az üzemeltetés, ill. az adatok feldolgozásának költségeit viszont 

a partnerek e célból fizetett hozzájárulásából kell finanszírozni. 

A megfogalmazott kártyarendszer‐javaslat speciális, költsége egyenlőre csak becsülhető. 

A VH kezelő szervezetnek, mint kvázi kártyatulajdonosnak az üzemeltetés során az alábbi 

kiadásokkal kell számolnia: 

 Kártyák előállítási, újranyomási költsége  

 Kártyához tartozó kiadványok elkészítésének, újranyomásának költsége  

 Weboldal létrehozásának, működtetésének díja  

 Marketingkommunikációs tevékenység díja a desztinációmarketing költségek között 

 Értékesítéshez kapcsolódó költségek (pl. kártyaleolvasók díja)  

 Partnerek szervezési költségei (pl. ügynökök díja)  

 Szervezet (illetve a kártyarendszerhez tartozó részének) működtetési költségei  

3. Hortobágy brandépítés 

A  brandépítés  folyamatának  kiindulópontja  a  VH  desztináción  belüli  stratégiai  partnerek 

(TDM  tagok,  RMI  érintett  területének  szolgáltatói)  turisztikai  potenciáljának 

meghatározása,  fejlesztési  céljaik megismerése  kell  legyen.  Az  együttműködés  szervezeti 

kereteit  a  TDM  adja.  Javasolt,  hogy  csak  egyetlen  TDM  szervezet működhessen  központi 

finanszírozásból  a  Hortobágyon,  ami  lefedi  a  teljes  VH‐t,  magába  foglalja  a  desztináció 

pozícionálását,  imázs  kialakítását,  a  piacépítés,  honlapépítés  stratégiáit. 

Megalapozottságának biztosítására már a megelőző fázisban szükség van az együttműködés 

formáját  meghatározva  stratégiai  partnerség  kialakítására.  Ennek  során  kell  történnie  a 

reprezentatív,  az  egész  desztinációra  vonatkoztatható,  méltányolható  közösségi  szintű 

érdekek,  hasznosítható,  működőképes  ötletek  beintegrálásának  a  márkaépítésbe.  A  cél 

unikális piaci  arculat  kialakítása. Célcsoportja  a desztináción belüli partnerek. A márkában 

megválaszolandó alapkérdések: kényelem, biztonság, felüdülés, vendégszeretet. 

4. Desztinációmarketing eszközök célcsoportokra optimalizált alkalmazása 

Célja az utazási döntés elősegítése, ill. az unikális piaci arculaton alapuló célcsoport orientált 

termékek piacra  juttatása, továbbá a KEÉ megismertetése. Vásárokon, reklámhelyeken való 

együttes  megjelenés  személyi  és  anyagi  feltételeinek  biztosítása  közös  tervezést  és  a 

végrehajtásban  szervezeti  összehangolást  igényel,  melynek  szervezeti  kereteit  a  TDM‐ek 

együttműködése  jelenti.  Itt  is  fontos  megjegyezni,  hogy  a  desztináció  hatékony 

érdekképviselete  és  piaci  szerepvállalása  szempontjából  egy  TDM  szervezet  működése 

támogatandó. Ennek pénzügyi hátterét a Turizmus Zrt. a hazai VH‐k számára kiírt pályázati 

lehetőséggel kell biztosítani. 

5. Termékfejlesztés  

A turisztikai termékfejlesztés során kiemelten érvényesítendő az a kezelési  irányelv, hogy a 

KEÉ  értékkategóriáinak,  és  azon  belül  az  értékhordozó  jellemzők  lehetőleg  teljes  köre 
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képviselve  legyen  a  bemutatóhelyeken  és  a  turisztikai  programcsomagokban.  Ezen 

értékalapú turisztikai termékfejlesztés menetét a Kiemelt Egyetemes Érték értékkategóriái, a 

bemutatóhelyek és programcsomagok összefüggései c. táblázat szemlélteti.  

A  termékfejlesztés  1.  fázisa  a  motiváció  szerinti  célcsoportok  vakációs,  öko‐,  örökség‐, 

gyógy,  rekreációs,  falusi,  aktív  turizmus,  stb.)  számára programcsomagok  kialakítása  a VH, 

mint  desztináció  fogadóbázisán,  a  meglévő  attrakciók,  bemutatóhelyek,  kínálati  elemek 

felhasználásával: 

VH‐n belül 

 HNP Hortobágyi Látogató‐ és Oktatóközpont  

 Pásztormúzeum  

 Meggyes csárda 

 Hortobágyi csárdamúzeum 

 Kadarcsi csárdamúzeum 

 Körszín 

 Hortobágyi Kézművesudvar  

 Hortobágyi vásártér 

 Mátai Ménes  

 Pusztai Állatpark 

 Hortobágyi Madárpark 

 Hortobágy‐halastavi kisvasút  

 Hortobágyi Vadaspark  

 Szálkahalmi tanösvény 

 Hortobágy‐halastavi és egyéb halastavi bemutató terület és tanösvény 

 Egyek‐pusztakócsi bemutató terület és Górési tanösvény 

 Nyugati Fogadóház 

 Tisza‐tavi vízi túraútvonalak 

VH csatlakozó területein 

 Kézműves mesterek műhelyei a VH csatlakozó településein 

 Tisza‐tavi Vízi Sétány 

 Tisza‐tavi Ökocentrum 

 Termál‐ és gyógyfürdők  

 Tisza‐tó, Poroszlói‐ és Sarudi‐medence vízi turisztikai vállalkozásai, vendéglátó helyei 

 Tisza‐tó, Abádszalóki‐öböl vízi turisztikai vállalkozásai, kereskedelmi szálláshelyei és 

vendéglátó helyei 

 Tisza‐tó, Poroszlói‐öböl 

 Robin kalandpark 
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Javasolt programcsomagok az alábbiak (részletes leírásuk a 2. sz. mellékletben található): 

1. "Sziki madárparadicsom" – Madárvonulás 

2. „Darvak világa” – Daruvonulás a Hortobágyon 

3. "Történelem országútján ‐ Csárdák útja" 

4. "Történelem országútján – Nomád puszta" 

5. "Lóháton a Hortobágyon ‐ Lovak és vadlovak” 

6. „Pusztai termáloázisok” 

7. „Földön, vízen, levegőben a pusztán” 

A programcsomagok mögött képzett szakszemélyzetnek kell állnia, a VH kezelő szervezete és 

a  vállalkozási  szféra  részéről  egyaránt,  ez  fontos  minőségbiztosítási  kérdés.  A  HNPI 

túravezető‐képzései  és  szakvezetői  csoport  feladata.  A  koncessziós  üzemeltetés  konkrét 

feltételei az adott bemutatóhely adottságaitól függenek. 

A termékfejlesztés 2. fázisában történik a már működő programcsomagok meglévő kínálati 

elmeinek  fejlesztése,  komplex  attrakció‐  ill.  rendezvény‐fejlesztéssel,  támogató 

szolgáltatásokkal  (ajándékbolt, minimális  vendéglátó  kapacitás,  játszótér),  attrakcióhelyek 

bővítése,  és  amennyiben  a  megjeleníteni  kívánt  KEÉ  attribútumok  nem,  vagy 

alulreprezentáltak, akkor új attrakciók létrehozásával:  

 A  VH  látogatóközpontja  a  már  meglévő  HNPI  Látogatóközpont  fejlesztésével 

valósítandó meg. A VH arculatai elemeinek hangsúlyos megjelenésén kívül a földszinti 

kiállítótérben  a  VH  KEÉ  komplex  bemutatását  szolgáló  kiállítási  egység  létrehozása 

szükséges és indokolt. 

A tájat meghatározó természeti értékek bemutatásában szükséges fejlesztések 

 „Darvak világa” c. kiállítás  létrehozása a HNP  logójában megjelenő szürke daru  teljes 

körű, rokonfajaival együtt történő bemutatása 

 "Csillagösvény  a  puszta  felett",  a  Csillagoségbolt‐park  értékeire  épülő  interpretációs 

program megvalósítása csillagvizsgáló és planetárium építésével 

 „Földön,  vízen,  levegőben  a  pusztán”  programcsomaghoz  kapcsolódóan  tematikus 

túraútvonal megvalósítása  Hortobágy  –  Hortobágy‐halastó  között,  kerékpár  útvonal 

megvalósítása  Tiszafüred  –  Hortobágyi‐halastó  között,  lovas  túraútvonalak 

pihenőállomások  kijelölése  és  ezáltal  a  túraútvonalhoz,  ill.  kerékpárútvonalhoz 

kapcsolása 

Régészeti örökség bemutatásában szükséges fejlesztések 

 "Történelem  országútján  ‐  Nomád  puszta”  nagyállattartó  kultúrák  történeti 

korszakainak komplex bemutatását szolgáló élménycentrikus témapark megvalósítása 

szükséges, amelynek elemeit képezi egy önálló bemutatóhely, kalandpark, rendezvény 

és életmód tábor helyszín  
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Tájhasználat,  műemléki  értékek,  tárgyi  és  szellemi  örökség  bemutatásában  szükséges 

fejlesztések 

 "Történelem országútján  ‐ Csárdák útja" tematikus útvonal fejlesztése a csárdákat, a 

közöttük húzódó egykori kereskedelmi állathajtó útvonalak egyes szakaszait használva 

a  hagyományos,  legeltetéses  állattartás  helyszíneit  köti  össze.  Az  egyes  állomások 

közötti  útvonalon  való  közlekedésre  speciális,  modern  futóművel  ellátott,  de 

hagyományos felépítményű járművek egyedi fejlesztése javasolt. 

 A  Hortobágyi  Pásztormúzeum  új,  élménycentrikus  kiállításának  megvalósítása, 

virtuális  interpretatív  mesélő  figura  alkalmazásával.  A  Hortobágyi  Kézművesudvar, 

mint  a  tematikus  útvonal  egyik  állomásának  fejlesztése,  a  műhelyek  autentikus 

kézműves eszközökkel, tárgyakkal való bővítése is indokolt. 

 "Lóháton  a  Hortobágyon”  programcsomaghoz  kapcsolódóan  a Mátai  Ménes  lovas 

központ  kínálatának  fejlesztése  új  fogadóépület,  kocsimúzeum  és  ménistálló,  a  . 

fogadótérben  ajándékbolt,  büfé,  kiállító‐  és  oktatóterem  építésével.  Az 

épületegyüttesben  kap  helyet  a  ménes  történetét  bemutató  kiállítás,  továbbá  a 

fazekasműhely, bőrös‐ és kovácsműhely. 

A  termékfejlesztés 3.  fázisa az egymástól  távol eső,  földrajzilag és  logisztikailag szétszórt 

megjelenésű termékek és szolgáltatások bevonását célozza. Ezek inkább a települések helyi 

kínálatához  kapcsolódnak.  A  probléma  kezelésére  az  ún.  pusztakapuk  rendszere  szolgál, 

amelyek a VH‐hoz közvetlenül kapcsolódó településrészeken találhatók. A meglévő bázisokra 

építő, vagy a  jövőben kialakított,  leginkább a  falusi vendéglátás körébe  tartozó minősített, 

nemzeti parki védjegy szolgáltatók, akik  többnyire a népművészet mesterei, elkötelezettek 

komplex  szolgáltatások  nyújtásában,  pl.  vendégasztal,  túraszervezés  és/vagy  vezetés 

képzett  vezetővel.  A  VH  hozzáadott  értéke  a  KEÉ,  különösképpen  a  tájkép,  a  kiemelkedő 

egyedi  látvány‐minőség  megléte,  a  hagyományos  tájhasználati  lehetőségek  közvetlen 

hasznosítása. 

 A  termékfejlesztés  3.  fázisa  szervesen  kapcsolódik  a  Darányi  Ignác  terv  keretében 

készült helyi vidékfejlesztési stratégiákban (HVS) megfogalmazott intézkedésekhez: 

- ÚMVP III.‐as tengelyhez kapcsolódó intézkedések  

- Rendezett településkép kialakítása  

- Táji és épített elemek rehabilitációja és új (szolgáltatási) funkcióval való megtöltése 

- Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 

- Helyi specifikumok, feldolgozott termékek előállítása és térségi piacra juttatása 

- Biogazdálkodás komplex fejlesztése 

- Biodiverzitást  növelő  természetvédelmi  és  ökoturisztikai  célú  állattartás,  ‐ 

pásztorhagyományok ápolása 

- Ártéri gazdálkodás támogatása 

- Helyi értékek kutatása, gyűjtése és publikálása 

- Hagyományőrző létesítmények kialakításának támogatása 
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- Turisztikai fogadókészség javítása 

- Turisztikai termékcsomagok kialakítása, fejlesztése 

- Tematikus túra útvonalak kiépítése 

 LEADER IV.‐es tengelyhez kapcsolódó intézkedések: 

- Képzési programok vagy foglalkozássorozatok támogatása 

- Helyi termék piacra jutásának segítése  

- Közösségépítő és/vagy hagyományőrzésre épülő rendezvények támogatása 

- HACS területén belüli vállalkozások támogatása 

A  HVS  projektötlet‐gyűjtése,  felülvizsgálata  során  biztosítani  kell  a  VH‐desztináció 

szolgáltatói és a TDM érdekképviseletét. Jelenleg komoly hátrányt jelent, hogy a HNPI, mint 

költségvetési  szerv nem  szerepel a pályázók alanyi körében, ezért megvizsgálandó, hogy a 

HNPI, mint VH kezelő szervezet pályázati jogalanyisága, kivételes helyzet miatt a VH érintett 

HACS  területén elismerésre kerüljön. Célszerű  lenne az  is, hogy a TDM szervezet mintájára 

csak egyetlen Leader akciócsoport működhessen, ami lefedi a teljes VH‐t. 

 
Az „Értékalapú turisztikai termékfejlesztés ‐ A Kiemelt Egyetemes Érték értékkategóriái, a 
bemutatóhelyek és programcsomagok összefüggései” c. táblázat jelmagyarázata az alábbi:  
 
Kiemelt Egyetemes 
I. = A tájat meghatározó természeti értékek 
II. = Tájkép, kiemelkedő, egyedi látvány‐minőség 
III. = Tájhasználat 
IV. = Régészeti örökség 
V. = Műemléki érték 
VI. = Tárgyi és szellemi örökség 
‐  = nem KEÉ 

  1.pr. ‐  "Sziki madárparadicsom" 
2. pr. ‐  „Darvak világa” – Daruvonulás a Hortobágyon 
3. pr. ‐  "Történelem országútja 1., a Csárdák útja." 
4. pr. ‐ "Történelem országútja 2. a Kurgánok földjén." 
5.pl. ‐ "Lóháton a Hortobágyon" ‐ Lovak és vadlovak 
6.pr.  ‐ Pusztai termáloázisok 
7.pr. ‐ Földön, vízen, levegőben 
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Értékalapú turisztikai termékfejlesztés – A Kiemelt�Egyetemes�Érték�értékkategóriái,�a�bemutatóhelyek�és�programcsomagok�összefüggései�
KIEMELT� EGYETEMES� ÉRTÉK�
ÉRTÉKKATEGÓRIÁI�

BEMUTATÓHELYEK�� KAPCSOLÓDÓ�PROGRAM,�TEMATIKUS�ÚTVONAL,�RENDEZVÉNY TERMÉKFÁZISOK
�

TERMÉKKATEGÓRIA� A�KÍNÁLATI�ELEMEK�ÉS�A�PROGRAMCSOMAGOK�
(PR.)�KAPCSOLÓDÁSA�

1.� 2.� 3. 4. 5. 6. 7.

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek� HNP� Hortobágyi� Látogató�� és�
Oktatóközpont��

Hortobágy� él�világa� és� Darvak� világa c.� kiállítás
Daruünnep�

1.Meglév��bemutató�helyek Öko� +�
+�

+�
+�

+ + + + +

Tájhasználat,�M�emléki�érték,�VI.� Pásztormúzeum�� Csárdák� útja tematikus� útvonal
Múzeumok�éjszakája�

1.Meglév�� bemutató� hely
�

Örökség� � � + +

M�emléki�érték,�Tárgyi�és�szellemi�örökség� Meggyes�csárda� Történelem�országútja,�Csárdák�útja 1.Meglév��bemutató�hely Örökség � � + +

M�emléki�érték,�Tárgyi�és�szellemi�örökség� Hortobágyi�csárdamúzeum� Múzeumok�éjszakája� 1.Meglév��bemutató�hely Örökség � � + +

M�emléki�érték,�Tárgyi�és�szellemi�örökség� Kadarcsi�csárdamúzeum� � 1.Meglév��bemutató�hely Örökség � � +

Tárgyi�és�szellemi�örökség� Körszín� Múzeumok�éjszakája� 1.Meglév��bemutató�hely Örökség � � + +

Tárgyi�és�szellemi�örökség� Hortobágyi�Kézm�vesudvar�� Hídi�vásár,�Hagyomány�rz� 1.Meglév��bemutató�hely Örökség,�
Kézm�ves 

� � + +

Régészeti�örökség� Kurgán�múzeum� Történelem�országútján,�Kurgánok�földje 2.Attrakciófejlesztés Örökség� � �

� Vásártér� Hortobágyi�Hídi�Vásár�– Országos�Kirakodó� és�Népm�vészeti�
Vásár�

1.Meglév��bemutató�hely,�2.Attrakciófejlesztés Örökség� � � + +

� Vásártér� Hídi�vásár,�Szürkemarha�Fesztivál � � �

� Vásártér� Hortobágyi�Pásztorok�és�Magyar�Hagyomány�rz��
Pásztorkutyások�Találkozója�

Örökség� � �

� Vásártér� Hajdú�Bihar�Megyei�Vadásznap Vadász� � �

Tájhasználat� Mátai�Ménes�� Pusztai�fogatozás�Hortobágyi�Lovasnapok 1.Meglév��bemutató�hely,�2.Attrakciófejlesztés Örökség� � � + + +

Tájhasználat� Pusztai�Állatpark� �Pásztorok�Ünnepe�–�Országos�Gulyásverseny�és�Pásztor�találkozó
�Magyar�szürke�bikák�vására�

1.Meglév��bemutató�hely Örökség� � � +

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek� Hortobágyi�Madárpark� � 1.Meglév��bemutató�hely Öko� +� +�

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek� Hortobágy�halastavi�kisvasút� � 1.Meglév��bemutató hely,�2.Attrakciófejlesztés Öko� +� +�

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek,��
Tájkép,�kiemelked�,�egyedi�látvány�min�ség.�

Hortobágyi�Vadaspark�� Extraszafari� 1.Meglév��bemutató�hely,�2.Attrakciófejlesztés. Öko� +� +�

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek,�
Tájkép,�kiemelked�,�egyedi�látvány�min�ség.�

Kerékpáros,� gyalogos,� lovas� és�
túraútvonalak�

� 2.Attrakciófejlesztés. Aktív� +� +� + + +

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek,�
Tájkép,�kiemelked�,�egyedi�látvány�min�ség�

Szálkahalmi�tanösvény� � 1.Meglév� bemutató�hely Öko� +� �

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek,�
Tájkép,�kiemelked�,�egyedi�látvány�min�ség�

Hortobágy�halastavi� és� egyéb� halastavi�
bemutató�terület�és�tanösvény�

Daruünnep� 1.Meglév��bemutató�hely,�2.Attrakciófejlesztés Öko +� +�

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek,�
Tájkép,�kiemelked�,�egyedi�látvány�min�ség,�

Tájhasználat,�Régészeti�örökség�

Egyek�pusztakócsi� bemutató� terület� és�
Górési�tanösvény�

Történelem�országútja,�Kurgánok�földje

Történelem�országútja,�Csárdák�útja�

1.Meglév��bemutató�hely,�2.Attrakciófejlesztés Öko +� +� + + +

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek,�
Tájkép,�kiemelked�,�egyedi�látvány�min�ség�

Tisza�tavi�vízi�túraútvonalak� � 1.Meglév��bemutató�hely Öko +� +� +

� VH�KÍVÜLI��TERÜLETEN� �  � �

Tájhasználat,�Tárgyi�és�szellemi�örökség� Pusztakapuk,�falusi�vendéglátás � 3.Puszta�kapuk Gasztro,�örökség� � � + +

Tárgyi�és�szellemi�örökség� Kézm�ves�mesterek,�m�helyek� � 3.Puszta�kapuk Örökség� � � +

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek,��
Tájkép,�kiemelked�,�egyedi�látvány�min�ség�

Tisza�tavi�Vízi�Sétány� � 1.Meglév��bemutató�hely Öko +� �

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek,�II.� Tisza�tavi�Ökocentrum� � 1.Meglév��bemutató�hely Öko +� +�

�� Termál��és�gyógyfürd�k�� � 1.Meglév��bemutató�hely Gyógy��és�wellness� � � +

A�tájat�meghatározó�természeti�értékek� Tisza�tó,�Poroszlói��és�Sarudi�medence� � 1.Meglév��bemutató�hely Horgász� � �

�� Tisza�tó,�Abádszalóki�öböl� � 1.Meglév��bemutató�hely Aktív,�vízi� � � +

�� Tisza�tó,�Poroszlói�öböl� � 1.Meglév��bemutató�hely Vízparti� � �

� Robin�kalandpark� � 1.Meglév��bemutató�hely Kaland� � � +

� Repül�tér�és�légi�túra�kínálat � � � � +

�
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6. Látogatómenedzsment 

Fontos  feladat  a  turisztikai  forgalom  időben  és  térben  optimalizált  eloszlásának 

meghatározása és  irányítása. A VH  területére való belépés elősegítésére az autópálya és a 

közutak  (33‐as  főút)  melletti  meglévő  közúti  előjelző  táblák  rendszeres  megújíttatásáról 

gondoskodni  kell.  A  vendégkiszolgálás  terén,  személyes,  online  információnyújtásra  a 

Pusztainfó  rendszer  bevezetése  javasolt.  Ez  a  térség  egészére  kiterjedő  egységes 

információszolgáltatást  jelent.  A  térség  minden  érdeklődésre  számot  tartó  helyszínét  és 

eseményét,  pusztainfó  pontját  jelöli.  Az  ún.  pusztainfó  pontok  rendszere  a 

bemutatóhelyekből (látogatóközpont, kiállítások, állomások,  jegypénztárak, ahol személyzet 

is  jelen  van)  és  az  ún.  pusztai  látványpontokból  (tanösvény  állomások,  fotópontok, 

személyzet nélkül)  áll össze. Minden bemutatóhelynek  rendelkeznie  kell  egységes  arculati 

kódex  szerinti, QR  kóddal  is  ellátott nyomtatott  tájékoztatóval,  amely  egyedi weboldalára 

navigálja  a  felhasználót,  ahol  egységes  adatszerkezeten  keresztül  könnyen  és  gyorsan 

hozzáférhetővé  teszi  a  látogatáshoz  szükséges  információkat.  A  HNP  Látogatóközpontban 

található  természetrajzi  kiállítások,  a  Pásztormúzeum  bejárási  útvonalát,  a  HNP 

Látogatóközpont  vetítő  és  konferenciatermek,  oktatóterem  és  Kézművesudvar 

megközelítését jól látható táblákkal jelezni szükséges. 

A VH önálló domain névvel kapcsolódik a HNPI új térségi portál verziójához. A témadobozok 

formájában megjelenő moduláris rendszer szerkezetében és megjelenésében  is biztosítja a 

turisztikai  és  oktatási,  környezeti  nevelési  terület  mellérendeltségét.  A  menüoldalak  az 

általános témákat tartalmazó statikus oldalakra jellemzőek, míg a mikroszájtok az attrakciók, 

bemutatóhelyek, programok, rendezvények, kiemelt projektek és partnerek számára készül. 

A  nyomtatott  kiadványok  célcsoportokra  optimalizált módon  kell  elkészíteni,  amelynek  a 

piackutatás  eredményeit  kell  hasznosítania.  A  programajánló  füzet,  ill.  a  bemutatóhelyek 

szóróanyagainak  aktualizált  kéziratát és nyomdakész  változatát  a  szezont megelőző évben 

kell elkészíteni. 

7. Turisztikai termékcsomagok értékesítése 

A termékfejlesztés fázisaiban megtervezett termékcsomagok értékesítése, figyelembe véve a 

VH kezelő szervezet alapító okiratában a vállalkozási tevékenységre vonatkozó 

korlátozásokat, utazásszervező vállalkozás bevonását teszi szükségessé, ahogy az online 

felületen (utazástervező alkalmazás), a látogatók által kialakított egyedi igényekre szabott 

programcsomagok értékesítése esetén is.  
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III.B.6. SZAKMAI KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS 

A  VH  egészének  és  a  kiemelkedő  egyetemes  értéket  hordozó  értékelemeknek 

(attribútumoknak)  a  megőrzése  és  kezelése  nem  valósítható  meg  egy  jól  képzett 

szakembergárda nélkül, akik mind stratégiai szinten képesek meglátni a kihívásokat, s arra 

érdemi válaszokat tudnak megfogalmazni és kivitelezni, mind a napi szintű tevékenységüket 

magas színvonalon, kellő felkészültséggel látják el. Ennek két alapvető feltétele van: 

 A VH kezelésében részt vevő szakemberek gondos kiválasztása és a feladattal arányos 

létszám kialakítása (kompetencia + kapacitás) 

 A VH kezelésében részt vevő szakemberek folyamatos képzése, továbbképzése 

Ezen  feltételek  biztosításában  elsősorban  a  világörökségi  gondnoksági  feladatokat  ellátó 

Hortobágyi  Nemzeti  Park  Igazgatóság  érintett.  Az  alábbiakban  a  MAD‐ban  kirajzolódó 

igények és a  főleg anyagi  forrásokon múló szükségletek kerülnek  felsorolásra. Ezek további 

kimunkálása a kezelési kézikönyv feladata lesz. 

Világörökségi Gondnokság 

Bár  a  HNPI‐nél  történt  kapacitásbővítés  a  világörökségi  ügyek  intézésére,  a  világörökségi 

kérdésekben  képzett  szakember bevonására,  illetve  eleve  egy  jól  képzett  szakembergárda 

végzi a VH kezelésével kapcsolatos feladatokat, az ismeretek naprakészen tartása érdekében 

az önképzés mellett szükséges egy  továbbképzési program kidolgozása, amelynek elemei a 

következők: 

A)  A  helyszínspecifikus  kérdésekben  való  tájékozódás  érdekében  a  HNPI‐n  belül  belső 

tematikus  továbbképzések  szervezése  (külső  és  belső  tudásbázisra  építve),  különösen  az 

alábbi témákban: 

 kulturális örökségvédelem (műemléki értékek, régészeti örökség) 

 ismeretterjesztő bemutatás tervezése és gyakorlata 

 látogatómenedzsment és turizmusszervezés 

Az  elvégzett  elemzések  kapcsán  szükséges,  hogy  fenti  témákban  képzett  szakemberekkel 

bővüljön a gondnokság állománya. 

Szükséges gyakoriság: évente 2 alkalommal (1 nap/alkalom) 

B) Országos és nemzetközi tendenciák követését és egy egységes hazai szemlélet kialakítását 

szolgálná, ha a magyarországi világörökségi és várományosi helyszínek kezelői  részére egy 

országos, központi szervezésű képzési, továbbképzési rendszer kerülne kidolgozásra. Ennek a 

HNPI munkatársai közül az elsődleges célcsoportját a következő munkatársak jelentenék: 

 Világörökségi referens(ek) 

 VH területén őrkerülettel rendelkező természetvédelmi őrszolgálat tagjai 

 Oktatási, turisztikai és kommunikációs szakterületek munkatársai 
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Szükséges gyakoriság: évente 1‐2 alkalommal (2 nap/alkalom) 

Az  ilyen  irányú  képzések  lehetséges  keretét  akár  a  2014‐ben  bevezetett  közszolgálati 

továbbképzési rendszer is biztosíthatja. Ehhez azonban szükség van arra, hogy egy intézmény 

a feladatot felvállalja és megfelelő előkészítés után akkreditáltassa. Ezen képzési formára be 

kell vonni és vonzani az örökségvédelem területén tevékenykedő közszolgálati dolgozókat. 

C) Felsőoktatás, posztgraduális képzési lehetőségek: 

A  Budapesti  Kommunikációs  és  Üzleti  Főiskolán  2011‐ben  elindult  egy  három  féléves 

örökségmenedzseri  mesterszakos  képzés  az  UNESCO‐UNITWIN  hálózatában,  illetve  egy 

korábbi kezdeményezés Kőszegen az ISES keretein belül. A hazai viszonyok között eddig ez a 

két  iskolai  rendszerű  képzés  jelent  meg  „örökségkezelői”  témában.  Ezek  a  képzések 

elsősorban  az  utánpótlás  nevelés,  illetve  a HNPI  ez  irányú  létszámbővítésének  a  hátterét 

adhatja, illetve társintézmények munkatársainak továbbképzését szolgálhatja.  

Európai  szinten  is  több  felsőoktatási  intézmény  kínál  kifejezetten  világörökség  kezelői 

mesterképzést (UCD, Dublin, Írország; BTU, Cottbus, Németország; TSD, Torinó, Olaszország), 

ám  ezek  költségvonzatuk miatt  leginkább  valamely  ösztöndíj  hozzárendelésével  válhatnak 

elérhetővé a hazai szakemberek számára. 

A  világörökségi  mesterképzés  egy  speciális  lehetősége  2009‐2011  között  nyári  egyetemi 

kurzus  formájában már  elérhetővé  vált  a  hazai  VH  szakemberek  számára.  Amennyiben  a 

fogadó  intézmények  forrásokat  tudnak  előteremteni,  ezen  lehetőség  továbbra  is  a 

továbbképzések egyik hatékony színtere és formája. 

A B  és C pont  alatt említett  lehetőségeknél  komoly potenciál  rejlik  a  távoktatás  felé  való 

elmozdulásban. 

D) Konferenciák, workshopok (világörökség kezelést érintő témákban) 

Akár hazai szintű, vagy nemzetközi vonatkozású konferenciákról, workshopokról van szó, a 

résztvevők  tapasztalatcseréje,  egyes  célzott  témákban  való  együttgondolkodása,  szintén  a 

szakmai  fejlődés  egyik  módozata.  Fentiek  esetlegesen  adódó  lehetőségek.  A  hazai 

világörökségek  közötti  tapasztalatcserét  illetően  javasolt,  hogy  évente  legalább  egy 

alkalommal  rendezzenek  szakmai  fórumot  (ajánlható a  rotációs  rendszer: évente más‐más 

VH‐n), amely akár kapcsolódhat valamely nagyközönségi rendezvényhez is, mint pl. az egyre 

több helyszínen meghonosodó „Világörökségi Nap”‐okhoz. 

E) Szakmai látogatások 

Két megközelítés is beépítendő a képzések rendszerébe: 

 Vendégelőadók:  egy‐egy  szakterület,  vagy  jó  gyakorlatot  folytató  (hazai,  külföldi) 

helyszín képviselőjének előadása 

 Tanulmányutak: egy  adott helyszín pozícionálása,  a  jó  gyakorlatok elsajátítása  szinte 

elképzelhetetlen,  ha  nincs  kellő  kitekintése  a  VH  kezelésével  foglalkozó 
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szakembereknek.  Mindezt  más  hazai,  és  ‐  erőforrások  függvényében  ‐  külföldi 

helyszínek felkeresésével, az ottani szakemberekkel való személyes tapasztalatcserével 

lehet/kell megvalósítani. 

Szakterületekhez kapcsolódó képzések 

Ez  a  kérdéskör  túlmutat  a  gondnokságon belüli kompetenciák meglétén/hiányán, hiszen  a 

világörökségi kezelés – már a KEÉ attribútumok komplexitása okán  is – olyan szakemberek 

bevonását  is  megkívánja,  akik  a  HNPI  szervezetén  kívül  működnek.  Mindazonáltal  ezzel 

szorosan összefügg az is, hogy a HNPI humán erőforrás fejlesztése szükségessé teszi bizonyos 

(pl.  kulturális  örökségvédelemben  járatos  építész,  továbbá  esetleg  régész)  állandó 

alkalmazását. 

Az  attribútumok  felől  megközelítve  megállapítható,  hogy  alapképzés  szintjén  a  hazai 

felsőoktatás megfelelő szakemberhátteret biztosít: a földrajz, geográfus, a biológia, ökológia 

valamint  ennek  szakosító  képzései  magas  színvonalúak,  de  ugyanez  mondható  el  az 

építészképzésről,  s  ennek  speciális  ágazatairól  (műemlékvédelem,  település‐  és 

területrendezés),  a  régészeti,  a  néprajzi  képzésről.  Nagyobb  kihívást  jelent  a  VH 

helyszínspecifikus  „megközelítése”,  így  a  következő  képzések  kidolgozását,  a  KET 

érvényességi  ideje alatt meg kell kezdeni, valamint el kell  indítani a kezelési kézikönyvben 

kidolgozott részleteknek megfelelően. 

Szakterület  Képzés célja  Képzés célcsoportja 
Képzés 

finanszírozása 

A,  Építészet, 
műemlék‐védelem 

A VH‐ra jellemző, 
autentikus 
építményekkel és 
építészeti 
technológiákkal, 
megoldásokkal 
kapcsolatos ismeretek 
megszerzése. 

1. VH  vonzáskörzetében 
működő: 
‐ Építész tervezők,  
‐ Településtervezők  
‐ Területrendezési 

tervezők 
2.  Területileg  illetékes építési és 
örökségvédelmi  hatóságok 
szakemberei 

‐ Központi 
költségvetés 

‐ Részvételi díjak 
‐ Pályázati források 

B, Pásztorképzés  
(2 lépcsőben): 
1. Tanfolyam 

jelleggel  a  VÖ 
gondnokság 
keretein belül 

2. Iskolai 
rendszerben 

A hagyományos, a 
Hortobágyra jellemző 
extenzív állattartást 
végző pásztorok 
utánpótlásának 
nevelése. 

A VH vonzáskörzetében élő (első 
sorban 14 + korosztály) 
 

1.  lépcső:  VÖ 
gondnoksági forrás 
2.  lépcső:  központi 
költségvetés; 
pályázati források 

C, Túravezető képzés  A puszta, valamint a 
Tisza‐tó értékeit, az 
interpretáció és 
turizmus 
törvényszerűségeit 
ismerő szakvezetők 
képzése 

‐ Térségi  (turisztikai) 
szolgáltatók 

‐ Túraszervezők 
‐ Pedagógusok 

‐ Gondnoksági 
költségvetés 

‐ Részvételi díjak 
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A)  A  Hortobágy  hagyományos,  elsősorban  állattartó  létesítményeinek  építési 

technológiájában és előírásaiban jártas szakemberek képzése: 

A  MAD  kidolgozása  során  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  a  20.  század  eleji‐közepi  néprajzi 

gyűjtéseken túl nincsenek  leírások, építészeti felmérések a VH‐n  lévő műemléki értékekről. 

Képzési  szempontból  fontos,  hogy  azon  tervezőknek,  akik  a  VH‐n  terveznek, működnek, 

ismerniük  kell  azokat  a  hagyományos  szerkezeteket,  anyaghasználatokat,  amelyek 

megjelennek  a  különböző  szabályozásokban  (lásd  IV.2.  fejezetet).  Megismerve  ezen 

építmények  sajátosságait,  a  felújításokat  és  új  építéseket  szakszerűen  kell  elvégezni,  ami 

lényeges szempont a VH értékeinek hiteles megőrzése szempontjából. 

A képzéssel kapcsolatos feladatok: 

Előkészítés: 

 Ismeretanyag összegyűjtése, tematizálása 

 Tanmenet kidolgozása 

 Az  elméleti  és  gyakorlati  tudás  birtokában  lévő,  tágan  értelmezett  oktatók 

összegyűjtése  (itt  számítani  kell  rá,  hogy  aki  a  kellő  tudás  birtokában  van,  nem 

rendelkezik egyúttal pedagógusi képesítéssel) 

 Tananyag kidolgozása 

 Az elméleti és gyakorlati képzések helyszíneinek meghatározása, befogadó helyszínek 

és intézmények bevonásával 

 Akkreditáció ‐ Magyar Építész Kamaránál szabadon választható képzésként 

Működtetés: 

 A képzésre való jelentkezés feltételrendszerének kidolgozása 

 Képzés meghirdetése 

 Fenntartás, üzemeltetés 

 Finanszírozás biztosítása 

Bevonandó  partnerek:  Hortobágyi  Nemzeti  Park  Igazgatóság,  Magyar  Építész  Kamara, 

Debreceni Egyetem 

B) A hagyományos pásztorkodás és pásztorság a kihalás szélén van. A probléma csak  több 

tényező  együttes  kezelésével  oldható  meg  (elsősorban  a  közösségi  legeltetés 

visszahonosításával,  ami  képes  hosszú  távú,  stabil  létalapot  teremteni  a  pásztoroknak), 

nyilvánvaló  szükséglet  az  utánpótlás  nevelés. Miután  a  dinasztiákon  alapuló, mondhatni 

organikus belenevelődés már nem  létezik,  illetve  a modernkori  ismereteknek  is helye  van 

egy  pásztor  tudástárában,  ki  kell  dolgozni  a  szervezett  pásztorképzés  kereteit,  amelynek 

speciális  követelménye  az  extenzív  állattartással  kapcsolatos  ismertek,  de  a  néprajzi 

ismeretek is. 
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A problémát két lépcsőben kell kezelni: 

1. A  világörökség  gondnokság  által  szervezett  tanfolyamok,  bevonva  a  hagyományokat 

még ismerő pásztorokat is (ez jelentős kihívás). Ennek a képzésnek a tapasztalatait be 

kell építeni a második lépcső szerinti oktatásba. 

2. A második lépcsőben pedig meg kell szervezni a pásztorok iskolai rendszerű képzését – 

középfokú képzés. 

A képzéssel kapcsolatos feladatok: 

Előkészítés: 

 Tematika kidolgozása 

 Az  elméleti  és  gyakorlati  tudás  birtokában  lévő,  tágan  értelmezett  oktatók 

összegyűjtése  (itt  számítani  kell  rá,  hogy  aki  a  kellő  tudás  birtokában  van,  nem 

rendelkezik egyúttal pedagógusi képesítéssel) 

 A speciális ismeretanyag kidolgozása tananyag formájában 

 Az elméleti és gyakorlati képzések helyszíneinek meghatározása, befogadó helyszínek 

és intézmények bevonásával 

 Akkreditáció 

Működtetés: 

 A képzésre való jelentkezés feltételrendszerének kidolgozása 

 Képzés meghirdetése 

 Fenntartás, üzemeltetés 

 Finanszírozás biztosítása 

Bevonandó  partnerek:  Hortobágyi  Nemzeti  Park  Igazgatóság,  Hortobágyi  Nonprofit  Kft., 

térségi szakképző  iskolák  (pl. Balásházy  János Mezőgazdasági Szakközépiskola  ‐ Debrecen  ‐ 

Pallag, Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Hajdúböszörmény, 

Nádudvari  Népi  Kézműves  Szakiskola  és  Kollégium)  autentikus  tudással  bíró  egyének, 

megyei népművészeti egyesületek, múzeumok  

C)  Tovább  kell  folytatni  a  HNPI  keretein  belül meghirdetett  (külső  és  belső  tudásbázisra 

építő)  éves  rendszerességgel  meghirdetett  túravezető  képzéseket,  amelyek  előfeltételét 

képezik,  hogy  bárki  csoportokat  vezethessen  a  VH  területén.  A  minőségbiztosítás  és  az 

információk napra készen tartása érdekében ezt a képzést a résztvevőknek 5 évente meg kell 

ismételni. 

 Hortobágy  túravezető képzés és vizsga: a VH KEÉ  részletes bemutatása előadások és 

terepgyakorlatok formájában, kiemelten a pusztai környezetre 

 Tisza‐tavi  túravezető  képzés  és  vizsga:  a VH  KEÉ  részletes  bemutatása  előadások  és 

terepgyakorlatok formájában, kiemelten a Tisza‐tó vizes élőhelyeire, környezetére 
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Szükséges fejlesztési irány: 

 Tematika bővítése a KEÉ attribútumainak egyenlő reprezentáltsága érdekében 

 A képzések akkreditációja 

A képzéssel kapcsolatos feladatok: 

Előkészítés: 

 Új tematikák, tananyagok kidolgozása, meglévők továbbfejlesztése 

 Az elméleti és gyakorlati képzések helyszíneinek meghatározása, befogadó helyszínek 

és intézmények bevonásával 

 Akkreditáció 

Működtetés: 

 A képzésre való jelentkezés feltételrendszerének kidolgozása 

 Képzés meghirdetése 

 Fenntartás, üzemeltetés 

 Finanszírozás biztosítása 

Bevonandó partnerek: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Hortobágyi Nonprofit Kft. 

 

Szükséges képzések és továbbképzések összefoglalása 

 

   

Világörökségi 
Gondnokságot érintő 

képzések

• Belső képzések: kulturális 
örökségvédelem, ismeretterjesztő 
bemutatás tervezése és gyakorlata, 
látogatómenedzsment és 
turizmusszervezés

• Külső képzések:
‐ központi rendszerű  világörökségi  

kezelési tematikájú továbbképzések; 
‐ felsőoktatási képzés

• Konferenciák, workshopok

• Szakmai látogatások

• Önképzés

Egyes szakterületeket 
érintő képzések

• Építészképzés: helyszínspecifikus, 
hagyományos, autentikus építészet

• Pásztorképzés: külterjes 
állattartásra specializált (de 
bevonva a kulturális ismereteket is)

• Túravezető‐képzés: a korábban 
megkezdett képzések folytatása 
továbbfejlesztésükkel, új tematikák 
bevonásával
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III.B.7. OKTATÁS, ISMERETTERJESZTÉS, TÁRSADALMI      

TUDATOSSÁG NÖVELÉSE 

Az  oktatás,  az  ismeretterjesztés  és  a  társadalmi  tudatosság  növelése  (mely  lényegében 

kezelési  eszköz)  azért  fontos,  hogy  olyan  széleskörű  információval  ellátott,  a  VH  KEÉ‐re 

nyitott,  ezek  megőrzésére  hajlandóságot  mutató  társadalom  jöjjön  létre,  amely  az  évek 

során a Világörökségi Helyszínhez kötődő értékeket magáévá teszi, azokat a hétköznapi élet 

minden  terén  képviseli,  értékként  a  jövő  generációjának  megőrzi,  és  az  ismereteket 

hagyományként ápolva átadja az utókor számára. 

Ennek a folyamatnak az élére azon szervezeteknek kell állniuk (állami, önkormányzati, civil), 

akiknek az ilyen irányú munkája, tevékenysége a VH‐hoz kötődik. 

Az  oktatás,  ismeretterjesztés,  társadalmi  tudatosság  témakör  szempontjából  az  alábbi 

célcsoportokat lehet megkülönböztetni. 

Célcsoportok (kinek): 

 óvodások 

 általános iskolások – alsó tagozat 

 általános iskolások – felső tagozat 

 középiskolások 

 felsőoktatásban tanulók 

 pedagógusok 

 szakmai látogatók 

 egyéb látogatók 

 VH 21 településének helyi lakossága 
 HNPI működési területére kiterjedő 3 megye településének helyi lakossága 
 Magyarország lakossága 
 állami, önkormányzati és egyéb szervezetek 
 önkéntesek 

 a VH‐ra el nem látogató, de arról érdeklődők köre 

Oktatás,  ismeretterjesztés,  társadalmi  tudatosság  növelése  kapcsán  használt  csatornák 

(hogyan): 

 tematikus versenyek, vetélkedők 
 táborok 
 előadások 
 osztálykirándulások 
 erdei iskola, erdei óvoda 
 témanapok 
 neves ünnepek, jeles napok 
 rendezvények 
 programsorozatok 
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 fórumok 
 kiállítások 
 szakmai kirándulások 
 kitelepülések 
 nyílt napok, szakmai napok 
 hírlevél 
 honlap 
 kiadványok 
 szakmai anyagok 
 oktatási segédanyagok 
 képzések 

Megvalósulási helyszínek (hol): 

 HNPI  bemutató  létesítményei  a  VH‐n  (Hortobágyi  Látogató‐  és  Oktatóközpont 

(Kézművesudvarral), kiállítások, bemutatóhelyek, tanösvények, túraútvonalak) 

 HNPI Fecskeház Erdei Iskola épülete 

 VH‐hoz  köthető,  más  szolgáltatók  által  üzemeltetett  létesítmények  (pl.  Pusztai 

Állatpark,  Hortobágyi  Madárpark,  Mátai  Ménes,  Tisza‐tavi  Ökocentrum,  Tiszavirág 

Ártéri Sétaút) 

  a  VH‐hoz  köthető  állami,  önkormányzati  és  civil  szervezetek  bázisai  (Művelődési 

Központok, Látogatóközpontok, rendezvényterek) 

 világháló 

Célkitűzések (mit): 

Az  alábbi  célkitűzések  egymástól  valójában  élesen  nem  válaszhatók  szét,  egységben, 

egymással  összhangban  kezelendők.  Pusztán  a  könnyebb  feldolgozás,  a  könnyebb 

átláthatóság, a hangsúlyok meghatározása hozta létre az alábbi felsorolást. 

Rövid távú célkitűzések – oktatás, ismeretterjesztés, társadalmi tudatosság  

1. A  VÖ  helyszín  21  településén  lévő  közoktatási  intézményekkel  való  szoros 

kapcsolatkiépítés (párhuzamosan a régió közoktatási intézményeivel) 

A  legfontosabb  szempontok  egyike  a  társadalmi  tudatosság  növelése,  annak  érdekében, 

hogy  a  következő  generáció  ‐  amennyiben döntéshozó helyzetbe  kerül  ‐  akkor értékalapú 

döntéseket tudjon hozni a VH KEÉ megőrzésének szem előtt tartásával. Ezek a személyek a 

VH  peremén  élnek,  a  reménybeli  védőövezet  terület  szűkebb  és  tágabb  környezetében 

laknak, ezért kiemelten fontos a VH‐hoz kötődő identitásuk megerősítése. 

Ez  a munka  jelenleg  is  folyik,  a  legfontosabb  feladatok  egyike. A  környezeti nevelésben  a 

legnagyobb,  legaktívabb  célcsoport  a  közoktatásban  résztvevő  gyermekek.  A 

leglátványosabb,  s  az  idő múlásával  talán  a  legmaradandóbb eredményeket  is  velük  lehet 

elérni. Két oldalról kell vizsgálni a lehetőségeket: 
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A,  pedagógusok  oldaláról  –  nyílt  napokon,  szakmai  napokon  keresztül  bemutatni  a 

pedagógusoknak  azt,  hogy  melyek  azok  az  értékek  (KEÉ),  amelyek  a  VH‐t,  annak 

jellegzetességét meghatározzák. Bemutatni a  lehetőségeket, az örökségvédelmi oktatásban 

használatos módszereket.  A  pedagógusok  felkészítése  arra,  hogy  iskolai  környezetben  és 

terepen egyaránt önállóan is át tudják adni, és fel tudják dolgoztatni a VH értékeihez tartozó 

ismereteket. 

Feladatok:  nyílt  napok,  szakmai  napok  szervezése,  előadások  tartása,  kommunikáció 

kialakítása  (online  –  honlap,  hírlevél,  offline  –  nyomtatott  anyagok,  lásd.  5.  pont), 

kontaktszemélyek  felkutatása, oktatási segédanyagok készítése  (lásd. Hosszú  távú célok, 2. 

pont), adatbázisok létrehozása. 

B, diákok oldaláról – minél több csatornán keresztül eljutni a gyerekekhez, megismertetni, 

feldolgoztatni velük a KEÉ attribútumokat, hangsúlyozni  jelentőségüket, kiemelve azt, hogy 

az ő személyes életükben miért is lehetnek fontosak ezek a dolgok. 

Feladatok:  szélesíteni a  találkozási  lehetőségek  skáláját, és minél  több gyereket bevonni a 

programokba. 

Lehetséges partnerek: Hortobágyi Nonprofit Kft, Tisza‐tavi Ökocentrum, Tisza‐tavi  kikötők, 

egyesületek, oktatóközpontok. 

2. A VH KEÉ  attribútumainak    hangsúlyozása  a  társadalmi  tudatosság  növelése  kapcsán 

használt csatornákon keresztül 

Át kell vizsgálni a programlehetőségeket, meg kell nézni, hogy milyen formában lehet még a 

KEÉ‐t  feldolgozni  (célcsoportok  és  kommunikációs  csatornák  vizsgálata  –  kihez,  hogyan 

kérdés). Ki kell  tekinteni a hazai és nemzetközi példákra, és a  jó gyakorlatokat beépíteni a 

saját elképzelésekbe. 

Feladatok: ez a  legátfogóbb  feladatok egyike. Az  igen  széleskörű célcsoportok  felölelése a 

megfelelő  csatornákon  keresztül.  Például:  közoktatási  intézmények,  önkormányzatok,  civil 

szervezetek  számára  vándorkiállítás  készítése  (téma  VH  KEÉ),  roll  up‐os  ismeretátadó 

rendszer,  játékos  feladatokkal  kísérve,  vagy  országos,  interneten  keresztül  megvalósuló 

játékok, feladatok létrehozása magyar állampolgárok részére (világörökség témában) stb.  

Lehetséges  partnerek:  Hortobágyi  Nonprofit  Kft,  Tisza‐tavi  Ökocentrum,  Greenfo  –  Zöld 

Iránytű, önkormányzatok, egyesületek. 

3. Elsősorban  a  VÖ  helyszínen  tevékenykedő  civil  szervezetekkel,  egyesületekkel, 

oktatóközpontokkal,  önkormányzatokkal,  állami  szervekkel  való  hatékony 

együttműködés  a  VH  KEÉ  ismertségének  növelése  érdekében  (a  köztudatba  való 

beépülés érdekében), közös programok létrehozása 

Ez a  témakör  részletesebben kifejtve a KET V.  fejezetében  szerepel,  szoros  integritásban a 

kommunikációval. 

Feladatok: fel kell mérni a hajlandóságot a különböző szervezetek részéről és rendszeresíteni 

évente  egy  vagy  több  alkalommal  fórumokat,  szükséges  közös  cselekvési  terv  kialakítása, 

közös kommunikáció felépítése, célcsoportok meghatározása, anyagi források előteremtése. 
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Lehetséges  partnerek:  civil  szervezetek,  egyesületek,  oktatóközpontok,  önkormányzatok, 

állami szervek. 

4. Az  érdeklődők  valamint  a  kultúrtáj  tényleges  szereplőinek  (pásztorok,  kézművesek) 

közvetlen találkozási lehetőségei, azok esetleges bővítése 

A, kézművesség 

Kapcsolódási  pont  a  B.III.5  fejezet  Termékfejlesztés  2.  témaköréhez  (Puszta  a  kezünk 

ügyében) 

Ez  a  témakör  az  adott  témában  igen  előkelő  helyet  foglal  el.  Osztálykirándulások,  erdei 

iskolák, erdei óvodák,  témanapok,  táborok, egyéb  idelátogatók  kínálatának  kihagyhatatlan 

programeleme. A HNPI Látogatóközpontjában üzemelő Kézművesudvar  látja el az ez  irányú 

igényeket.  A  látogatók  kézművesek  segítségével  ismerhetik  meg  a  műhelyeket,  a 

mesterséghez kötődő eszközöket, és szakmai irányítás alatt saját kezűleg készíthetnek el egy 

terméket, amelyet a munkafolyamat végén hazavihetnek. Amellett hogy megismerkednek a 

résztvevők  a  hagyományokkal,  a manuális  kézségek  is  fejleszthetők  az  adott  tevékenység 

során. Ha ezt  a növekvő  igényt  folyamatosan  ki  lehet  szolgálni,  akkor  válik  igazán élővé  a 

rendszer.  

Feladat:  találkozási  lehetőségek  kidolgozása  különböző  célcsoportokra,  felmérni  a 

lehetőségeket a fogadók oldaláról (kézművesek). 

B, pásztorság 

Kapcsolódási pont a B.III.5 fejezet Termékfejlesztés 2. témaköréhez (Hortobágyi pásztorrend 

létrehozása, A Hortobágy Örökös Pásztora ‐ cím) 

Autentikus  öltözetben  lévő  pásztor,  eszközökkel, munka  közben  jelenleg  csak  egy  helyen 

figyelhető  meg,  Máta‐pusztán  a  szekérprogram  keretén  belül,  valamint  nagyobb 

rendezvényeken  (Kihajtási  Ünnep,  Behajtási  Ünnep,  Hortobágyi  Lovasnapok,  Pásztorok 

Ünnepe – országos gulyásverseny és pásztortalálkozó).  

Feladat:  ezen  programokhoz  az  oktatás  eszközeivel,  módszertani  lehetőségeivel  minél 

szélesebb körben célszerű csatlakozni. Jó példa volt erre a "A pásztorok viselt dolgai" című 

vetélkedő,  amely  a  kihajtási  ünnepen  valósult  meg,  ahol  életközelből  megfigyelhette  a 

pásztorok tudományát a diákság, és nemcsak feladatlap sorain keresztül találkozhatott ezzel 

a kultúrával. 

Lehetséges partnerek: kézművesek, kézművesiskolák, Hortobágyi Nonprofit Kft. 

5. Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás hangsúlyos megjelenése a világhálón – 

saját  honlap  (www.hnp.hu),  facebook  (HNPI)  ‐  hírlevél,  környezeti  neveléssel 

kapcsolatos információk, képek, lehetőségek megjelenítése 

A környezeti nevelésben az online kommunikációnak  igen nagy  jelentősége van  (egyrészt a 

pedagógusok/felnőttek  által  mára  teljesen  elfogadott,  hiteles  hírforrás,  másrészt  a 

gyermekek  számára  ma  már  kézenfekvő  az  internet  adta  lehetőségek  kihasználása, 
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információszerzés). A HNPI weblapján a környezeti nevelés külön egységet kap (Igazgatóság, 

Természetvédelem  és  a  Turisztika  mellett)  –  lásd  B.III.10.  fejezet.  Ebben  az  egységben 

megjelenik az összes programelem egy  időben  (osztálykirándulások, vetélkedők  stb. pl.  "A 

pásztorok  viselt  dolgai"  című  vetélkedő  felhívása),  valamint  egy‐egy  programelem  időbeli 

lefutása is (pl. vetélkedő felhívás, részeredmények, végleges pontszám, döntővel kapcsolatos 

információk, nyertesek, képek, véleménynyilvánítás). Itt lehetőséget kell adni más, a témával 

kapcsolatos aktuális hírek  (területi,  régiós, országos, pl. erdei  iskola pályázati kiírás  iskolák 

részére) megjelenítésére,  hírlevél  készítésére,  kiküldésére  is.  Ez  a munkafolyamat  szoros 

összefüggésben áll a kommunikációs tevékenységgel. 

Feladat:  aktuális,  hiteles  online  kommunikáció  a  környezeti  nevelés,  oktatás, 

szemléletformálás  témában,  a  célközönség minél  nagyobb  számú  résztvevőjének  elérése 

céljából. 

6. A meglévő  létesítmények  és  bemutatási  eszközök  –  terepi  és  létesítményeken  belüli 

állapotának megfelelő szinten tartása, új  infrastrukturális elemek bevonása a növekvő 

és  változó  igények  kiszolgálására  (írott  anyagok,  szemléltető  eszközök,  bemutatási 

létesítmények) 

Kapcsolódási  pont  a  B.III.5  fejezet  Termékfejlesztés  2.  témaköréhez  (attrakciófejlesztések, 

támogató szolgáltatások bekapcsolása, új attrakciók létrehozása). 

A  VH‐n  lévő  bemutatási  infrastruktúra  egyszerre  szolgál  turisztikai  és  oktatási  célokat.  A 

jövőbeni  turisztikai  fejlesztések  (melyek  minden  alkalommal  vizsgálják  az  oktatás, 

ismeretterjesztés,  társadalmi  tudatosság  kiszolgálásának  oldaláról  fontos 

szempontrendszereket)  szintén  a  kétirányú  hasznosítást  veszik  alapul. A meglévő  és  az új 

bemutatási  infrastruktúrához  különböző  célcsoportonkénti,  különböző  módszertani 

csomagokat megjelenítő, oktatási programlehetőségeket kell hozzá igazítani.  

Feladat:  a  növekvő  és  változó  igények  kiszolgálása.  Pályázati  források  figyelése,  mely 

támogatja az írott anyagok előállítását, a legkülönbözőbb szemléltető eszközök beszerzését. 

Lehetséges  partnerek:  VH‐hoz  köthető  turisztikai  szolgáltatók,  egyesületek, 

oktatóközpontok. 

7. Humán  erőforrás  fejlesztése  (a  megnövekedett  minőségi  munka  létszámfejlesztést 

igényel). Megvizsgálni az önkéntesség lehetőségét a feladatok ellátása kapcsán 

Az  oktatás,  ismeretterjesztés,  társadalmi  tudatosság  témakörében  az  Iskolai  Közösségi 

Szolgálat  (önkéntességen  alapuló,  középiskolásokra  vonatkozó,  40  óra  erejéig  igénybe 

vehető, tanítási időn kívüli munka) diákjait bizonyos feladatok ellátására igénybe lehet venni, 

pl.  "A  pásztorok  viselt  dolgai"  című  vetélkedő  döntőjének  kihajtási  ünnepen  (szombaton) 

való megrendezésekor, segítség kérése a döntő állomásaira. Bizonyos feladatok elvégzésére 

alkalmas ez a rendszer. 

Magyarországon  az  önkéntes  munka  jelenleg  gyermekcipőben  jár,  nagyon  nehéz 

önkénteseket találni. Tapasztalatok szerint inkább az működik, hogy éppen, amikor ráér egy 
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önkéntes, eljön, és csinál, amit akkor éppen tud, viszont fordítva, tehát ha konkrét időpontra 

történik  a  segítségkérés,  nagyon  nehezen  található  ráérő  személy  (más  elfoglaltságaik  is 

vannak). 

A  Bakcsó  Természetvédelmi  Egyesület  TAMOP  forrásból  12  hónapra  pályázatot  nyert 

önkéntességen  alapuló  rendszer  kiépítésére.  Programjuk  egy  pontrendszeren  alapuló 

szisztéma.  Két  oldala  van,  adattábla  (önkéntesek  adatai,  akik  önállóan  regisztrálnak  a 

rendszerben,  kapcsolódási  lehetőség  az  Életfa  önkéntes  központhoz)  és  szolgáltatói  oldal 

(akik  „munkalehetőséget”  kínálnak  az  önkénteseknek).  Találkozási  felület:  internet,  ahol 

megjelennek  a  munkalehetőségek,  az  önkéntesek  pedig  jelentkeznek  a  nekik  tetsző 

ajánlatokra.  Munkájukért  cserébe  pontokat  kapnak.  Azok  a  szolgáltatók,  akik  ebben  a 

rendszerben  keresik  az  önkénteseket,  írásban  rögzítik,  hogy  a  bárhol  összegyűjtött 

pontokért,  ők milyen  szolgáltatást nyújtanak  cserébe. Például:  az  egyeki önkormányzatnál 

festési munkákat ellátó önkéntes 10 pontot kap, és ha ő a HNPI–nél költi el a pontjait, 5 pont 

után  a HNPI  a  kisvasútra 40%  kedvezményt  ad  számára. Ez  a  rendszer  jelenleg  kidolgozás 

alatt áll, a szolgáltatók és az önkéntesek köre mostanában kezd kialakulni.  

Plusz 2  fő állandó  jelenlétével a témához kapcsolódó problémák nagy részben kezelhetővé 

válnának. 

Feladat:  a  növekvő  minőségi  munka  ellátása,  ehhez  kapcsolódó  létszámfejlesztés, 

önkéntességen alapuló  rendszer kidolgozása, a meglévőkhöz való  csatlakozási  lehetőségek 

feltárása. 

Lehetséges  partnerek:  Bakcsó  Természetvédelmi  Egyesület,  Életfa Önkéntes  Központ,  VH‐

hoz kötődő szolgáltatók, az Iskolai Közösségi Szolgálatban részt vevő intézmények diákjai. 

Hosszú távú célkitűzések – oktatás, ismeretterjesztés, társadalmi tudatosság 

1. Felsőoktatáshoz való kapcsolódási lehetőségek feltárása 

Felsőoktatási  intézményekkel  (elsősorban:  Debreceni  Egyetem,  Nyíregyházi  Főiskola, 

Szolnoki Főiskola) való aktív kapcsolatfelvétel, bizonyos képzések keretein belül néhány órát 

kapni  a  természeti  és  kultúrtörténeti  értékek,  kiemelten  a  KEÉ  attribútumainak,  a 

hagyományok fontosságának érvényesítésére. Felkeresendő képzések: óvónőképzés, tanító‐ 

és tanárképzés, turisztikai képzés. 

Feladat:  kontaktszemélyek  felkeresése,  a  témába  illő  képzések  felsorakoztatása, 

előadások/szakmai gyakorlatok lehetőségeinek vizsgálata, előadók felkeresése. 

Lehetséges partnerek: felsőoktatási intézmények. 

2. Oktatási segédanyagok  (hangsúlyozva a VH KEÉ‐t)  létrehozása különböző célcsoportok 

számára 

Oktatási  segédanyagok  készítése  (online  és  offline  módon,  a  B.III.10.  fejezetben 

meghatározottak  szerint  –  pl.  QR  kód,  e‐book)  a  meghatározott  célcsoportok  részére, 

különböző  didaktikai  módszerek  alkalmazásával.  A  honlapról  elérhető  és  letölthető 

segédanyagoknak  könnyen  hozzáférhetőeknek  és  könnyen  kezelhetőeknek  kell  lenni 
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(letölthető  pdf  formátum,  nyomtatóbarát  verzió).  A  leíró  jellegű  részeken  túl  (melyben 

bemutatásra  kerülnek  a  természeti  és  a  kulturális  értékek,  azok  összefüggései, 

egymásrautaltsága),  játékos  feladatokat  felölelő,  a  VH  KEÉ‐t  teljes  mértékben  bemutató 

anyagnak  kell  megszületnie  célcsoportonkénti  bontásban.  Például  az  óvodás  csoportok 

esetében a téma  lehetne: a puszta, a töretlen  látóhatár, a 4 pásztor (csikós, gulyás,  juhász, 

kondás), 1‐1 ismertebb öltözet (suba, szűr, kék viselet), eszközök (juhászbot, kolomp, priccs), 

őrzött  háziállatok  (ló,  szürkemarha,  racka,  mangalica),  halom,  csárda,  Kilenclyukú  híd, 

gémeskút,  népzene,  mondókák,  szólások  és  ezen  témák  játékos 

feldolgozása/feldolgoztatása, feladatlapok, hanganyagok melléklésével. 

Feladat: célcsoportok meghatározása, szakértők felkutatása, segédanyagok elkészítése. 

Lehetséges partnerek: egyesületek, oktatóközpontok, pedagógusok, önkormányzatok. 

 
Összefoglaló táblázat: 

Célcsoportok 
(kinek) 

Közvetítő csatornák 
(hogyan) 

Megvalósulási 
helyszínek (hol) 

Célkitűzés 
(mit) 

(2014‐2020) 

Kapcsolódó 
attribútumok 
megismerése, 
megőrzése és a 
társadalmi 

köztudatba való 
integritása 
(miért) 

Óvodások  ‐ tematikus versenyek, 
vetélkedők 
‐ táborok 
‐ előadások 
‐ osztálykirándulások 
‐ erdei iskola, erdei óvoda 
‐ témanapok 
‐ neves ünnepek, jeles 
napok 
‐ rendezvények 
‐ programsorozatok 
‐ kiállítások 
‐ szakmai kirándulások 
‐ nyílt napok, szakmai 
napok 
‐ hírlevél 
‐ honlap 
‐ kiadványok 
‐ szakmai anyagok 
‐ oktatási segédanyagok 
‐ képzések 

‐ HNPI bemutató 
létesítményei a VH‐
n 
‐ Fecskeház erdei 
iskola épülete 
‐ VH‐hoz köthető, 
más szolgáltatók 
által üzemeltetett 
létesítmények 
‐ A VH‐hoz köthető 
állami, 
önkormányzati és 
civil szervezetek 
bázisai 
‐ világháló 

Rövid távú 1‐es 
Rövid távú 2‐es 
Rövid távú 4‐es 
Rövid távú 5‐ös 
Rövid távú 6‐os 
Hosszú távú 1‐es 
Hosszú távú 2‐es 

‐ puszta természeti 
tájképe 
‐hagyományos 
tájhasználat 
‐ halmok 
‐ épített örökség 
‐ régészeti örökség 
‐ szellemi örökség 

Általános 
iskolások – alsó 

tagozat 

Általános 
iskolások – 
felső tagozat 

Középiskolások 

Felsőoktatásban 
tanulók 

Pedagógusok  ‐ előadások 
‐ rendezvények 
‐ programsorozatok 
‐ fórumok 
‐ kiállítások 
‐ szakmai kirándulások 
‐ nyílt napok, szakmai 
napok 
‐ hírlevél 

Rövid távú 1‐es 
Rövid távú 2‐es 
Rövid távú 5‐ös 
Rövid távú 6‐os 
Hosszú távú 1‐es 
Hosszú távú 2‐es 
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Célcsoportok 
(kinek) 

Közvetítő csatornák 
(hogyan) 

Megvalósulási 
helyszínek (hol) 

Célkitűzés 
(mit) 

(2014‐2020) 

Kapcsolódó 
attribútumok 
megismerése, 
megőrzése és a 
társadalmi 

köztudatba való 
integritása 
(miért) 

‐ honlap 
‐ kiadványok 
‐ szakmai anyagok 
‐ oktatási segédanyagok 
‐ képzések 

szakmai 

látogatók 

‐ előadások 
‐ témanapok 
‐ neves ünnepek, jeles 
napok 
‐ rendezvények 
‐ programsorozatok 
‐ kiállítások 
‐ szakmai kirándulások 
‐ nyílt napok, szakmai 
napok 
‐ hírlevél 
‐ honlap 
‐ kiadványok 
‐ szakmai anyagok 
‐ oktatási segédanyagok 
‐ képzések 

Rövid távú 2‐es 
Rövid távú 4‐es 
Rövid távú 5‐ös 
Rövid távú 6‐os 
Hosszú távú 1‐es 
Hosszú távú 2‐es 

egyéb 
látogatók 

Rövid távú 2‐es 
Rövid távú 4‐es 
Rövid távú 5‐ös 
Rövid távú 6‐os 
 

VH 21 
településének 
helyi lakossága 

‐ tematikus versenyek, 
vetélkedők 
‐ előadások 
‐ témanapok 
‐ neves ünnepek, jeles 
napok 
‐ rendezvények 
‐ programsorozatok 
‐ fórumok 
‐ kiállítások 
‐ kitelepülések 
‐ hírlevél 
‐ honlap 
‐ kiadványok 
‐ képzések 

Rövid távú 2‐es 
Rövid távú 4‐es 
Rövid távú 5‐ös 
Rövid távú 6‐os 
Hosszú távú 2‐es 

HNPI működési 
területére 
kiterjedő 3 
megye 

településének 
helyi lakossága 

Rövid távú 2‐es 
Rövid távú 4‐es 
Rövid távú 5‐ös 
Rövid távú 6‐os 
 

Magyarország 
lakossága 

Rövid távú 2‐es 
Rövid távú 4‐es 
Rövid távú 5‐ös 
Rövid távú 6‐os 
 

állami, 
önkormányzati 

és egyéb 
szervezetek 

‐ előadások 
‐ rendezvények 
‐ programsorozatok 
‐ fórumok 
‐ kiállítások 
‐ szakmai kirándulások 
‐ kitelepülések 
‐ honlap 
‐ kiadványok 
‐ szakmai anyagok 

Rövid távú 2‐es 
Rövid távú 3‐as 
Rövid távú 5‐ös 
Hosszú távú 2‐es 
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Célcsoportok 
(kinek) 

Közvetítő csatornák 
(hogyan) 

Megvalósulási 
helyszínek (hol) 

Célkitűzés 
(mit) 

(2014‐2020) 

Kapcsolódó 
attribútumok 
megismerése, 
megőrzése és a 
társadalmi 

köztudatba való 
integritása 
(miért) 

önkéntesek  ‐ előadások 
‐ fórumok 
‐ hírlevél 
‐ honlap 
‐ kiadványok 
‐ képzések 

Rövid távú 5‐ös 
Rövid távú 7‐es 
Hosszú távú 2‐es 

a VH‐ra el nem 

látogató, de 

arról 

érdeklődők 

köre 

‐ tematikus versenyek, 
vetélkedők 
‐ kiállítások 
‐ kitelepülések 
‐ hírlevél 
‐ honlap 
‐ kiadványok 
‐ képzések 

Rövid távú 2‐es 
Rövid távú 5‐ös 
Hosszú távú 1‐es 

 

Az  oktatás,  ismeretterjesztés,  társadalmi  tudatosság  növelése  témakör  végeredményben 

különböző csatornákon keresztül, különböző helyszíneken megvalósuló folyamat, melynek az 

egész ország  lakosságához  el  kell  jutnia. A  legfontosabb  feladat, hogy  a  lakosságot  alkotó 

különböző célcsoportok megszólításához a nekik legmegfelelőbb kommunikációs csatornákat 

és  egyéb  eszközöket  alkalmazzuk,  amellyel  leginkább  elérhető  az  a  célt,  hogy  a  VH  KEÉ 

attribútumai minél szélesebb körben megismertethetők legyenek. 
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III.B.8. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK, KAPCSOLATOK, 

KLÍMAVÁLTOZÁS, HAVÁRIA 

A kidolgozás módszertana 

A  környezeti  tényezők  hatásvizsgálatánál  a  komplementaritás  elvét  figyelembe  véve  két 

tényezőt,  a  hatást  gyakorló  és  a  hatást  elszenvedő  elemet,  annak 

terhelhetőségét/tűrőképességét  egyszerre  kell  vizsgálni.  Összetett  hatások  esetén  a 

hatáskompozíció  eredőjét  kell  pontosan  meghatározni.  A  környezeti  ökológiai  tényezők 

természetes dinamikája a környezeti hatásoknak kitett rendszer tolerancia spektrumán belül 

marad. Olyan, a VH‐n belüli környezeti változások nem ismeretesek, amelyek meghaladnák a 

HNP által monitorizált elemek tűrőképességét. Azoknak a természeti hatásoknak a többsége, 

amelyeket az emberi javakra gyakorolt hatásuk miatt negatívnak ítélünk (árvizek, viharok, tűz 

stb.)  a  természeti  rendszerekben  zajló  folyamatok  történeti  gyakorisággal  ismétlődő 

velejárói  (természetes  diszturbancia  hatások),  a  stabilizációs  folyamatok  fontos  elemei.  A 

monitorozás  célja  többek  között  az,  hogy  érzékelje,  ha  a  környezeti  ökológiai  hatások 

változásai meghaladják a monitorizált elemek tűrőképességét. 

Klímaváltozás 

Hortobágy  táji  megjelenését  meghatározó  szikes  legelők,  rétek,  mocsarak  nagy 

tűrőképességű  edafikus  társulások,  amelyek  toleranciája  –  elterjedési  területük  klimatikus 

viszonyai alapján – meghaladja a különböző klímaszcenáriók jósolta felmelegedési határokat. 

A  VH  élőhelyei  olyan  sajátos  fajkészlettel  rendelkeznek  (veresnadrág  csenkesz,  sziki 

mézpázsit,  sziki  üröm,  bárányparéj,  sziksófű,  sóballa  stb.),  amelyek  jelentős  felmelegedés 

esetén új struktúrák (társulások) felépítésére alkalmasak. Erőteljesebb (2‐4 °C) felmelegedés 

esetén sem a kipusztulás  lesz a meghatározó folyamat,  inkább mennyiségi átrendeződések, 

és  a  meglévő  fajkészletből  kialakuló  új  társulások  megjelenése  várható.  Ennek  a  nagy 

tűrőképességű  fajkészletnek  a  Hortobágy  szétterjedési  centrumává  válhat  az 

elkövetkezőkben. 

A  klímaszcenáriók  többsége  felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  várható  nyári  felmelegedés 

leginkább a tavakat, vizes élőhelyeket veszélyeztetheti, mivel megnő a párolgási veszteség, 

lassul a természetes visszapótlódás üteme. A Hortobágyi mocsarak, vizes élőhelyek kezelési 

terveiben ezekre a kedvezőtlen hatásokra fel kell készülni. A mocsarak vízpótló rendszerét fel 

kell  újítani,  illetve  ki  kell  építeni,  be  kell  fejezni  a  helyi  vízgyűjtők  rehabilitációját,  fel  kell 

készülni a csapadékvizek hatékony visszatartására. 

A klímaváltozás  jelentős hatást gyakorolhat a  legelőkre, s ezen keresztül a  legelő állatokra. 

Csökkenhet a legelők hozama, ezért csökkenteni kell a legelő állatok mennyiségét. A puszta 

az elmúlt évek  többségében biztosítani  tudta a pusztán  tartott állatok téli szálastakarmány 

szükségletét.  A  klímaváltozás  ezt  a  forrást  is  jelentősen  csökkenteni  fogja,  ami  a  nyári 
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tartásra is visszahathat. A veszteségeket csökkenteni lehet a rétzónák tavaszi árasztásával. A 

VH‐n kívüli szántók egy részét át kell állítani szálastakarmány (lucerna, lóhere) termelésre. 

A  klímaváltozás  hatást  gyakorolhat  a madárvonulásra  is.  Az  enyhe  teleken  a  ludak,  récék 

tömeges  áttelelésére  lehet  számítani,  de  jelentősen  nőhet  az  áttelelő  darvak  száma  is.  A 

tömeges  áttelelés  változást  okozhat  a  puszta  anyag  és  energiaforgalmában,  de  hatást 

gyakorolhat  a  VH‐n  kívüli  mezőgazdasági  területekre,  ami  a  természetvédelem  és  a 

gazdálkodók között konfliktusokat okozhat. 

A  klíma‐szcenáriók  régiónkra  abban  viszonylag  konzisztensek,  hogy  a  nyári  félév 

melegedése  jelentős  lesz,  a  téli  félév  csapadékossága  nőni  fog,  míg  közepes 

szignifikanciával nőni fog az évi csapadékmennyiség is.  

A  Hortobágy  táji  megjelenését  meghatározó  szikes  legelők  és  szikes  rétek,  mocsarak 

edafikus, a makroklímától, annak változásaitól nagymértékben függetlenek.  

Ami a Hortobágy növényzetére áttételesen hat, az egyértelműen a vízellátottság. A  túl 

gyakori  felszíni  átöblítés,  a  túl mélyen  levő  és  kevésbé  ingadozó  talajvízszint mind  a 

szikesedés ellen hatnak. A száradás a fő szikesedési területek átrendeződésével is jár, az 

erősebb szikesedés zónája lejjebb húzódik, kb. a mai rétekre. 

Ezért  a  klímaváltozás  vízmérlegre  vonatkozó  hatásait  kellene  vizsgálni,  fel  kell  készülni 

nagyobb területek árasztására is.  

A jelenlegi helyzetben meg kell várni hosszabb adatsorokon végzett elemzések, pontosabb, 

finomabb  térskálájú  modellek  egyértelműbb  trendjeinek  megszületését.  Ezek 

felhasználásával  lehet  csak majd megkezdeni  érdemi  adaptív  stratégiák  kidolgozását,  ha 

azokra  szükség mutatkozik. A VH  kezelésének mindaddig olyan,  a  terület  vízháztartására 

egyértelműen,  nagyon  jelentősen  ható  tényezőkkel  kell  számolnia, mint  a  gátak  között 

folyó Tisza, Hortobágy folyó és Hortobágy‐Berettyó, a még meglévő nemzeti parki, illetve a 

védett területen kívül, ahhoz közeli, tartósan fennmaradó belvízcsatornák hatása, de itt kell 

figyelembe venni például a meglévő és létesülő közelebbi tiszai vésztározók hatásait is. 

Havária 

A haváriahelyzetek operatív kezelésére a Belügyminisztérium alá rendelt katasztófavédelmi 

struktúra hivatott. A velük való együttműködés valamennyi, a VH‐n élő és működő feladata, 

ám mindenképpen ki kell emelni a HNPI természetvédelmi őrszolgálatának szerepét, akik egy 

új fejlesztés kapcsán 24/7‐es ügyeleti rendszerben értesítést kapnak a Vészhelyzeti Értesítési 

Rendszeren  keresztül.  Ez  a  riasztási  mód  egyrészt  lehetővé  teszi  a  korai  riasztást,  az 

észleléstől a beavatkozásig eltelt idő lerövidítését, s magát a beavatkozást pedig hatékonnyá, 

hiszen a rendszer tagjai szervezetten tudnak fellépni az adott havária helyzet elhárításában, 

kezelésében. 

Tájformáló természeti hatások 
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Földrengésveszély:  a  világörökségi  helyszín  nem  tartozik  a  földrengésnek  kitett  területek 

közé.  Magyarország  földrengés  térképe  alapján  megállapítható,  hogy  a  Tiszántúlon,  a 

Hortobágyon kicsi a jelentősebb földrengések valószínűsége. A térségben a Richter skálán 2‐

4‐es erősségű  rengések előfordulhatnak, de ezeknek a puszta  tájképi,  természeti értékeire 

nincsen hatása. Az épített értékeket alig veszélyeztetik a valószínűsített rengések. 

A  szélsőséges  csapadékviszonyokkal  kapcsolatos  veszélyek  minimálisak,  megelőző 

intézkedéseket nem igényelnek. A puszta helyi vízgyűjtői – a valamikori medrek, szikfenekek 

– bőséges lehetőséget kínálnak a lezúduló csapadékok befogadására. 

Gondot okoz ugyanakkor a  talajvíz  leszállása, a  szikeseket  éltető  feláramlási  jelenségek 

hatáscsökkenése,  esetleges  megszűnése.  A  vízviszonyok  változása  hosszabb,  a  Tisza 

szabályozása  óta  zajló  folyamat.  A  változások  következtében  már  hosszabb  ideje  a 

sztyeppesedési folyamatok kerültek túlsúlyba, csökken az igen értékes sziki kopárok aránya, 

s ez a jelenség hosszabb távon a sziki mikroformák pusztulását is felgyorsíthatja. 

Kisebb kiterjedésű tüzek: ezeknek a természetesen előforduló tüzeknek fontos szerepe van a 

puszta életében, és fel kell használni a természetvédelmi kezelés eszközeként is. Ennek egyik 

módozata az irányított ökológiai égetések esete. Ehhez szükséges kidolgozni a kezelési mód 

protokollját, amely kellő garanciákat nyújt arra, hogy életet, vagyont ne veszélyeztessenek az 

ilyen  típusú  beavatkozások,  valamint  az  engedélyezési  eljárások  is  zökkenőmentesen 

lefolyhassanak. . 

Emberi tevékenységek előidézte veszélyek: 

Folyóvízi szennyezések: 

Veszélyt  jelenthet  a  Tisza‐tó  térségében  a  Tisza  által  szállított  szennyező  anyagok  hatása. 

Kisebb áradások esetén a szennyezések a mederben vonulnak le és nem érintik a VH‐t. Nagy 

áradások  idején  a  Tisza  felső  –  nagyobb  részt  határon  túli  –  szakaszáról  jelentős  tömegű 

kommunális  hulladék  úszik  le  a  Tiszán.  Ezekben  az  esetekben  a  hatás  érintheti  a  VH‐t.  A 

mentesítés a vízügyi  szervezet  feladata, mivel a Tisza‐tó az  ő kezelésükben van. A Tiszába 

alkalmanként a határon  túli bányák  területéről különböző –  részben veszélyes hulladéknak 

minősülő  –  szennyező  anyagok  érkezhetnek.  Ilyen  volt  a  2000‐ben  bekövetkezett  cianid 

szennyeződés  is.  Szerencsére  a  VH‐nak minősülő  Tisza‐tó  az  öblítő  csatornák  lezárásával 

mentesülhet ezektől a hatásoktól. Ezeknek a helyzeteknek a kezelése, a mentesítés a vízügyi 

szervezet , mint a Tisza‐tó kezelőjének a feladata.  

Tájhasználatból fakadó problémák: 

A  puszta  tájhasználati  sajátosságai,  és  a  tulajdonviszonyok  kedvező  helyzete  ‐  a  terület 

meghatározó része állami tulajdonban és a nemzeti park vagyonkezelésében van ‐ miatt az 

építési, gazdasági stb. tevékenységhez kötődő veszélyek szigorú kontroll alatt állnak. 

A  legeltetés  napjainkban  zajló  változásait  –  ezek  összefüggenek  a  földalapú  EU‐s 

támogatásokkal  ‐  kiemelten  kell  nyomon  követni,  a  kívánatos  tájhasználati  arányok 
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fenntartása,  kialakítása  érdekében.  A  helyszín  területén  belül  az  új  bérleti  rendszer 

kialakulása  során  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  pásztorépítmények  tájba  illesztésére, 

korlátozni  kell  a  szakaszos  legeltetés  térhódítását,  villanypásztorok  telepítését.  Az  új 

birtoktestek  kialakulása  a  pusztai  közlekedéssel  kapcsolatban  is  kedvezőtlen hatású  lehet, 

tájképi,  természetvédelmi  szempontból  egyaránt.  Figyelni  kell  a  hagyományos  legeltetési 

szerkezet fenntartására is. 

Az elmúlt  időszakban  természeti értéket  zavaró,  tájképi értéket  romboló építkezések nem 

történtek  a  világörökségi  helyszínen,  ennek  kiküszöbölésére  a  jelenlegi  jogszabályok 

megfelelő keretet adnak. Veszélyt jelenthet, ha a helyszín körül a látóhatárt megtörő, a tájtól 

idegen építmények  (pl. szélerőművek, mobil  telefon  tornyok, nagyobb  ipari vagy  logisztikai 

létesítmények,  takarmánytároló  tornyok  stb.)  valósulnának meg. Az elmúlt  két évtizedben 

mobil tornyok létrehozására került sor a felsoroltak közül. 

A  legnagyobb  gondot  a  VH‐val  határos  területek  közép  és  hosszú  távú  fejlesztése, 

tájhasználati változása  jelentheti. Jelenleg csak Nádudvar környékén vannak olyan nagyobb 

agráripari  létesítmények,  amelyek  egy  potenciális  védőzóna  kialakítását  zavaróan 

befolyásolnák.  A  települések  ma  még  nem  rendelkeznek  olyan  elfogadott  fejlesztési 

tervekkel, olyan kedvezőtlen építési előírásokkal, amelyek veszélyeztetnék a  táj különleges 

adottságának, a töretlen látóhatárnak a megőrzését. A jelenlegi viszonylag kedvező állapotot 

fenntartásának egyik eszköze egy védőövezet lehatárolása és kihirdetése. Kiemelt figyelmet 

kell  fordítani  –  elsősorban  tájvédelmi  okok miatt  ‐  a  helyszínbe mélyen  benyomuló,  nem 

védett területrészekre (Hort, Szásztelek és Faluvéghalma térsége) Ezek védetté nyilvánítása 

prioritást kell, hogy élvezzen. 
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III.B.9. A  TERÜLETRENDEZÉSI  ESZKÖZÖK  ÖSSZHANGJÁNAK 

MEGTEREMTÉSE 

A  fejezet a világörökségi helyszín  területén hatályos  területrendezési és  településrendezési 

eszközöket veszi számba, ismerteti a VH‐ra (valamint a VH közvetlen környezetére) gyakorolt 

hatásukat,  továbbá  bemutatásra  kerülnek  az  ezek  közti  összhang megteremtését  szolgáló 

mechanizmusok. 

A KET készítését megalapozó dokumentáció (MAD) részletesen elemzi a területrendezési és 

településrendezési eszközök VH kiemelkedő egyetemes értékeire gyakorolt hatásait, feltárja 

a problémákat,  a VH‐ra veszélyes meglévő és  a  fejlesztések  során megvalósítani  tervezett 

infrastruktúrákat, területfelhasználásokat, szabályozási környezetet. 

A KET alapján megvalósítandó kezelés hatékonyságának egyik fontos feltétele és biztosítéka, 

hogy  a  kezelés  körébe  vont  területen  semmilyen  formában  és  a  legkisebb mértékben  se 

álljon fenn ellentmondásos, vagy nem egyértelműen szabályozott helyzet, környezet. 

A  Vötv.  13.§.  (2),  illetve  (3)  bekezdésében  meghatározott  időn  belül  a  Vötv.  8.§.  (6) 

bekezdése szerint: 

„(6) A világörökségi kezelési tervben foglaltak figyelembevételével kell különösen 

a) A  területrendezési  tervet,  valamint  a  területfelhasználás  rendjét  és  a  területhasználat  szabályait 

érintően  a  településrendezési  eszközöket  felülvizsgálni,  és  szükség  esetén módosítani,  összhangba 

hozni.” 

A  fejezet  a  fentieknek  megfelelően  számba  veszi  a  szükségessé  váló  módosításokat, 

javaslatot  ad  a  megvalósítás  tervezett  ütemére,  feltüntetve  az  elvégzendő  egyeztetések 

tartalmi és eljárási összetevőit is. 

A VH  területén  hatályos  területrendezési,  településrendezési  eszközök  és  a 

VH‐ra (a VH közvetlen környezetére) gyakorolt hatásuk és ezek közti összhang 

megteremtését szolgáló mechanizmusok 

A VH négy megyét és 21 települést érint közvetlenül. 

A  terület‐  és  településrendezési  tervek  hierarchiáját  (egymásra  épülését)  tekintve  a  VH 

vonatkozásában az alábbi tervek meghatározóak: 

 OTrT (Országos Területrendezései Terv) 2014. január 1.‐től hatályos módosítása 

 MTrt (Megyei Területrendezési Tervek)  

 Településrendezési eszközök (Településszerkezeti tervek, Helyi építési szabályzatok.) 

A  magasabb  rendű  tervekkel  való  összhang  biztosítása  minden  terv  készítése  során 

kötelezettség, melynek részletes előírásait jogszabályok határozzák meg. 

Egyrészt  tehát kötelezettség a  szabályozott keretek között eleget  tenni a magasabb  rendű 

tervben  meghatározottaknak  (területfelhasználási  módok  és  az  ezekre  vonatkozó 
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keretszabályok meghatározása,  az  infrastruktúra  hálózat  főbb  elemeinek meghatározása, 

illetve  nyomvonaluk  és  elhelyezésük  meghatározása.)  Az  országos  és  térségi  (megyei) 

területrendezési  tervek  elhatározásai  a  településszerkezeti  tervet  követően  a  települések 

helyi  építési  szabályzatában  kerülnek  ténylegesen  ‐  építési  jogokat  keletkeztetően  ‐ 

meghatározásra.  A  területfelhasználási  módok  is  itt  „nyerik  el”  végleges  szabályozott 

formájukat  építési  övezeti  előírásokban  és  a  helyi  építési  szabályzat  hozzájuk  egyéb 

területhasználati és építési szabályainak formájában. 

Másrészt  lehetőséget  adnak  a  jogszabályok  a  problémát  jelentő  ellentétek  feloldására, 

illetve a megszüntetésre irányuló kezdeményezés megtételére. 

A  VH  tekintetében  az  OTrT  konfliktus  helyzetet  teremtő  (vagy  annak  veszélyét  hordozó) 

elhatározásai  a  megyei  területrendezési  tervek  felülvizsgálata  során  kezelhetők.  Azon 

problémák  esetén  (III.B.3./4.  ábra), melyek megoldására  a megyei  TrT‐ben  esetleg  nincs 

lehetőség, azoknak a megyei TrT  intézkedési  tervében kell helyet kapnia.  (Pl. a VH kiemelt 

térségként  történő  kezelése,  kiemelt  térségi  területrendezési  terv  készítésének  előírása,  a 

VH‐val  érintett  településcsoport(ok)  együtt  tervezése,  tervezett  országos  infrastruktúra 

nyomvonalának jelentősebb mértékű megváltoztatása.) 

A VH érdekeinek képviselete megyei TrT készítésekor nemcsak az OTrT elhatározásainak KEÉ‐

hez történő „hozzáigazítása” miatt szükséges, hanem itt nyílik lehetőség a településrendezési 

tervek  számára  meghatározni  a  területrendezési  terv  sajátos  jogszabályi  környezetre, 

lehetőségeire  figyelemmel  azokat  a  kereteket  is, melyek  a  helyi  építési  szabályzatokat  a 

megfelelő irányokba terelhetik.  

   

III.B.9./1.ábra: Terület‐ és településrendezési tervek viszonya a VH KET‐hez 
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A területrendezési tervek VH‐ra gyakorolt hatásai: 

 A térségi területfelhasználás és annak szabályai a VH sajátosságait nem képesek teljes 

mértékben  figyelembe  venni,  így  ez  konfliktusok  forrása  lehet.  (Pl.  a  VH  területét 

érintő rendkívül nagy kiterjedésű vízgazdálkodási térség.) 

 Az  infrastruktúra hálózat elemeinek  (országos és  térségi  jelentőségű utak, közművek, 

kerékpárút)  nyomvonala  több  esetben  sérti,  vagy  veszélyezteti  a  VH  kiemelkedő 

egyetemes értékeit. 

 Az országos és térségi övezetek pozitív  (Pl. Tájképi szempontból kiemelten kezelendő 

terület övezete, Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete) és negatív 

(Pl.  kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület  övezete)  hatásaira  is  figyelemmel 

szükséges az esetleg szükséges intézkedéseket meghozni. 

A településrendezési tervek VH‐ra gyakorolt hatásai: 

 A  területrendezési  tervek  és  ezeken  keresztül  a  településrendezési  eszközök  VH‐ra 

gyakorolt  hatásait  jelentősen  pozitív  irányban  befolyásolja  a  „Világörökségi  és 

világörökségi  várományos  terület”  övezetére  vonatkozóan  az  OTrT  14/B.§.  (2)  a) 

pontjában megfogalmazott szabály, amely szerint: „a területfelhasználás módjának és 

mértékének  összhangban  kell  lennie  a  világörökségi  kezelési  tervben meghatározott 

célokkal” 

 A  VH  környezetére  (a  VH  KEÉ‐re  hatással  lévő  külső  környezetére,  a  jövőben 

meghatározandó  védőövezetre)  az  előző  pont  szerinti  övezeti  előírás  nem  jelent 

kötelezettséget,  így  védelmet  sem.  Feltétlenül  szükséges  tehát  a  védőzóna 

lehatárolása    ‐  a  magyar  jogrendnek  megfelelően  ‐  a  védelem  alá  helyezés    jogi 

lehetőségének megteremtésével  (pl.  történeti  tájként).  A  védőzóna  lehatárolásáig  a 

VH‐hoz  csatlakozó  területek  területfelhasználására,  beépítésére  vonatkozó  helyi  

szabályozások  kidolgozásánál  a  VH  területére  gyakorolt  hatások  figyelembevétele  

kiemelt  fontosságú.  A  kezelési  terv  a  VH‐ra  potenciálisan  veszélyforrást  jelentő 

környező területek szabályozására  jelenleg csak  irányelveket fogalmazhat meg,  illetve 

szabályozási mintákat  ajánlhat,  jelezve  ezek  kiemelkedő  fontosságát.  (Az  érintett  21 

településsel  előzetes  egyeztetés  történt  a  vonatkozó  szabályokról  a  javaslatok minél 

kedvezőbb fogadtatása érdekében.) 

 A  VH‐n  jelenleg  hatályos  településrendezési  eszközök  jelentősen  eltérő  időben  és 

jogszabályi  környezetben  készültek,  így  a  VH‐ra  gyakorolt  hatásukat  tekintve 

meglehetősen eltérő hatást gyakorolnak és a  fennálló problémák  is  széles körűek. A 

veszélyek kiküszöbölésére a VH KEÉ szempontjából támasztott elvárások azonban jól és 

egyértelműen megfogalmazhatók.  

 Kiemelten  fontos,  hogy  a  helyi  építési  szabályzatokban  a  VH  területére,  illetve  arra 

hatást  gyakorló  környezetére  vonatkozó  előírások  azonos  szempontrendszer  szerint 

készüljenek,  függetlenül  a  közigazgatási  határoktól.  A  KET‐ben  ennek  érdekében 

megfelelő  részletezettségű  és  egyértelmű  szabályok,  útmutatások  megfogalmazása 
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szükséges,  mert  a  fentiekben  hivatkozott,  OTrT‐ben  szereplő  „világörökségi  és 

világörökségi várományos terület” övezeti előírásában rögzített kötelezés ‐ miszerint  a 

területrendezési  tervekben  és  azokon  keresztül  a  településrendezési  eszközökben  a 

területfelhasználás módjának és mértékének összhangban  kell  lennie  a világörökségi 

kezelési tervben meghatározottakkal ‐ csak így fog hatékonyan érvényesülni. 

A  VH‐n  hatályos  területrendezési  és  településrendezési  eszközökben  a  VH 

kiemelkedő  egyetemes  értékének  megőrzése  érdekében  szükséges 

módosítások 

Az  Országos  Területrendezési  terv  (OTrT)  VH  vonatkozásában  felmerült  konfliktusok 

forrásai és az elvégzendő feladatok: 

 
 A  vízgazdálkodási  térség  övezete  csak  természetközeli,  vagy  vízgazdálkodási 

területfelhasználást  tesz  lehetővé,  kizárja  a  legeltetéses  állattartás  építményeinek 

elhelyezhetőségét. Tekintettel arra, hogy az OTrT 6. §. (3) bekezdés értelmében „ 

III.B.9./2.ábra: Az OTrT szerkezeti tervének hatályos részlete a módosítást igénylő elemek 

feltüntetésével 

A VH terület jelölése (zöld csíkozású terület) csak tájékoztatás 

Rendkívül nagy kiterjedésű 
vízgazdálkodási térség! 

Tervezett nagysebességű 
vasútvonal a HNP szélén 

Országos kerékpárút törzshálózat 
tervezett nyomvonala 
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 Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség 

vagy  a  megye  területére  vetítve,  a  kiemelt  térségi  és  megyei  területfelhasználási 

szabályoknak a  település közigazgatási  területére vetítve kell  teljesülniük.”  lehetőség 

van  a  VH  érdekeit  ebben  az  ügyben  eredményesen  képviselni.  A  térségi  és 

településrendezési eszközök készítésekor  jelezni azt az  igényt, hogy az érintett terület 

(ha a megye, illetve ha a település közigazgatási területének felhasználása ezt lehetővé 

teszi)  teljes  egészében,  vagy  legalább  minél  nagyobb  mértékben  mezőgazdasági 

térségbe, területfelhasználásba/ övezetbe legyen besorolva 

 Az országos kerékpárút törzshálózat részét képező kerékpárút nyomvonala a VH KEÉ‐

vel  összhangban  módosítandó.  (A  nyomvonalnak  a  jelenlegi  szabályok  szerint 

Hortobágy,  Nádudvar,  Hajdúszoboszló  települések  igazgatási  területét  egyaránt 

érintenie kell.) 

 Vizsgálandó a VH szélét érintően távlatban tervezett nagysebességű vasútvonal KEÉ‐re 

gyakorolt hatása, és a nyomvonal módosításának lehetősége. 

Megyei Területrendezési tervek (MTrT) módosítása során a VH érdekében feloldandó 

konfliktusok, elvégzendő feladatok:  

A bemutatott (megyei TrT térségi szerkezeti tervének részletét és a lehetséges 

konfliktushelyeket bemutató)  térképen ábrázolt konfliktusforrások felszámolására irányuló, 

megyei területrendezési terv módosításon (pontosításon) túl, további intézkedések 

meghozatala is szükséges: 

 VH  déli  területrészén  az OTrT‐ben  kijelölt,  (a  legeltetéses  állattartás  építményeinek 

elhelyezését kizáró) nagykiterjedésű vízgazdálkodási térség minimálisra csökkentése, 

kihasználva azt a lehetőséget, hogy a térségi (megyei) TrT készítésekor az OTrT 6. §. (3) 

bekezdése  szerint:  „Az  országos  területfelhasználási  kategóriákra  vonatkozó 

szabályoknak  a  kiemelt  térség  vagy  a megye  területére  vetítve,  a  kiemelt  térségi  és 

megyei  területfelhasználási  szabályoknak  a  település  közigazgatási  területére  vetítve 

kell teljesülniük.” 

 A  VH‐val  érintett  települések  országos  főút  és  térségi  jelentőségű  mellékút 

fejlesztések tekintetében szükséges felülvizsgálni a VH területének szélén, vagy annak 

közelében tervezett nyomvonalakat. Így Egyek nagyközség déli szélén a VH érintésével 

tervezett országos főút nyomvonalát, Nádudvar város esetében a város nyugati oldalán 

tervezett országos mellékút elkerülő szakaszának létjogosultságát. 
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 A Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület övezetének megyei TrT‐

ben történő lehatárolása (elsősorban a VH védőövezet kijelölése és annak jogszabályi 

védettségének  hiánya  miatt)  a  VH  KEÉ  szempontjából  kiemelkedő  fontosságú. 

Mindenképpen szükséges elérni, hogy a VH  tervezett  (szükséges) védőövezete  részét 

képezze  a  térségi  övezetnek.  Ebben  az  esetben  lehet  számítani  az  OTrT  2014. 

december  31‐től  hatályba  léptetni  tervezett  előírásainak  érvényesítésére  az  érintett 

települések  szabályozási  terveiben,  helyi  építési  szabályzataiban.  Az  OTrT‐ben 

meghatározott térségi övezet lényegesen kisebb, mint a VH szempontjából szükséges. 

III.B.9./3.ábra: Hajdú‐Bihar megye szerkezeti terv részlete a lehetséges konfliktusforrások 

feltüntetésével 

A VH jelölése (zöld csíkozású terület) csak tájékoztatás 
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„1) Az övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, továbbá a 

településszerkezeti  tervben  csak  olyan  települési  területfelhasználási  egység,  valamint  a  helyi  építési 
szabályzatban  csak  olyan  építési  övezet  és  övezet  hozható  létre,  amely  nem  veszélyezteti  a  tájképi 
egység és az országos vagy térségi szinten jelentős tájkarakter‐elemek fennmaradását. 

(2)  Az  övezet  által  érintett  település  településrendezési  eszközben  meg  kell  határozni  a  megőrzendő 
tájkarakter‐elemeket, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(3)  Az  övezet  által  érintett  település  helyi  építési  szabályzatának  tartalmaznia  kell  az  építmények  tájba 
illesztésének  szabályait,  valamint  a  megőrzendő  tájkarakter  fennmaradását  biztosító  építési 
követelményeket. 

(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 

(5) Az övezetben  közlekedési  és  energetikai  infrastruktúra hálózatokat  és  építményeket a  tájképi  értékek 
megőrzését, a táj látványának érvényesülését elősegítve kell elhelyezni. 

(6) Az övezet területén szélerőműpark nem létesíthető.” 
  

III.B.9./4.ábra: A VH és az OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

viszonya 
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 A VH‐t érintően vizsgálni szükséges a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek térségi 

övezetének  lehatárolását,  és  kezdeményezni  kell  a  VH  KEÉ‐vel  összhangban  lévő 

erdőterületek  térségi  övezetből  történő  elhagyását  , mert  ez  a  későbbiekben  gátját 

képezheti a tájrehabilitációval összefüggő munkálatoknak. 

   

III.B.9./5.ábra: A VH körül javasolt védőzóna kiterjedése 

(javasolt védelmi kategória: történeti táj) 
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A  településrendezési  tervek  módosítása  során  feloldandó  konfliktusok,  elvégzendő 

feladatok 

Elsődleges  feladat a VH‐n hatályos  településrendezési  tervek módosításának  folyamatához 

meghatározni  a  VH  KEÉ  megőrzése  érdekében  szükséges,  kívánatos  és  nem  kívánatos 

fejlesztési irányokat, egységes szabályozási szempontokat. A VH‐n belüli és kívüli területek 

esetében  lényegesen  eltérő  jogszabályi  lehetőségekre  figyelemmel  a  VH‐n  belül  részletes 

szabályok meghatározása,  konkrét  kezelési  előírások  kidolgozása,  a VH‐n  kívül    ajánlások, 

alkalmazási segédletek kidolgozása  a megfelelő módszer. 

A helyi építési  szabályzatok módosításakor elvégzendő, VH‐t érintő  feladatok,  szabályozási 

stratégiák: 

 A  tájba  illesztés  VH  KEÉ  megőrzésének  szempontjait  alapul  vevő,  (a  területek 

beépíthetősége  mértékének,  az  építmények  elhelyezési  módjának,  az  épületek 

megjelenését  befolyásoló  szabályok)  részletes  és  egyértelmű  meghatározása.  Ezen 

javaslatokat a KET a VH vonatkozásában a  IV.  fejezet  (Kezelési módok, korlátozások, 

tilalmak  részletes  leírása)  tartalmazza  , míg  a VH  környezetében  a VH KEÉ‐re hatást 

gyakorló területekre a jelen fejezet végén található ajánlások vonatkoznak. 

 A  VH  túlszabályozottságának  megszüntetése.  A  tájrehabilitációt  megnehezítő,  vagy 

megakadályozó túlságosan részletes övezeti lehatárolás elkerülése. (Jelentőséggel nem 

rendelkező  kisebb  vízfolyások,  csatornák,  erdősávok,  kisebb  erdőterületek  önálló 

övezetbe sorolásának kerülése.) 

 Az övezetek minél rugalmasabb, a VH területfelhasználásának jellegzetességeit (sajátos 

felhasználási módját, bizonyos esetekben időjárástól – évszaktól függően folyamatosan 

változó határvonalát) figyelembe vevő kijelölése‐ lehatárolása. 

 A  telekalakításra  vonatkozóan  a  VH  KEÉ‐t  hordozó  attribútumainak  megőrzését 

biztosító  szabályok  (megfelelő  területnagyság)  meghatározása,  ezen  belül  a  táj 

karakterét megváltoztató földterület‐felaprózódás megakadályozása, a gazdálkodáshoz 

szükséges  építmények  elhelyezésének  biztosítása,  a  tájalkotó  elemek  jellegzetes 

szórványos elhelyezkedésének, mint karakterelemnek a megőrzésével.  

 Az  építmények  elhelyezésére  vonatkozó  részletes  szabályok VH  KEÉ  alapul  vételével 

történő  meghatározása.  (Felhasználható  anyagok,  színek,  építészeti  formák,  épület 

méretek‐  arányok  és  formák  meghatározása.)  Ajánlati  tervek,  tervezési  útmutató 

készítése. A helyi építészeti értékvédelem pásztorépítményekre  történő kiterjesztése. 

(A megőrzés elősegítése, támogatási lehetőség megteremtése.) 

 A VH‐n belüli övezetek sajátos övezetekként  történő szabályozása. A mezőgazdasági, 

természetközeli  övezeteken  kívül  a  mezőgazdasági  üzemi,  vízgazdálkodási, 

erdőgazdálkodási, zártkerti övezetekre vonatkozóan is. 

 A VH‐n belüli közlekedési és közmű létesítmények sajátos szabályainak meghatározása.  

 A  VH‐n  belül  elhelyezkedő  mezőgazdasági  üzemei  területek  (majorok)  korszerű 

működési  igényeit  is  figyelembe  vevő,  de  a  VH  KEÉ‐t  hordozó  attribútumok  
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megőrzését,  fenntartását,  megújítását  egyaránt  lehetővé  tevő    építési  előírások 

kidolgozása. A szakhatósági és a korszerű technológiai előírások és a VH KEÉ megőrzése 

követelményeinek  összehangolására  irányuló  jogszabályi  lehetőségeik  feltárása,  a 

lehetőségek gazdálkodókkal történő megismertetése, illetve szabályozási előírásokban 

történő nevesítése. 

A helyi építési szabályzatok módosításakor elvégzendő, VH‐n kívüli, de a VH KEÉ‐re hatással 

lévő  területekre  (tervezett  védőövezetre)  vonatkozóan  elvégzendő  feladatok,  szabályozási 

stratégiák: 

 Telekalakításnál  a  táj  jellegét  megtartó,  a  KEÉ‐ből  levezethető  hagyományos 

területhasználat  által megkívánt    területnagyságok meghatározása,  ezen  belül  a  táj 

karakterét  megváltoztató  telekfelaprózódás  megakadályozása,  a  gazdálkodáshoz 

szükséges  építmények  elhelyezésének  biztosítása,  a  tájalkotó  elemek  jellegzetes 

szórványos elhelyezkedésének, mint  az  egyedi  látványminőséget hordozó  elemnek  a 

megőrzésével.  

 

   

§ A telekalakítás, épületelhelyezés (tájképi jellegzetességek megőrzését szolgáló)  
szabályozásának javaslata: 

 

a) A  világörökségi  helyszínhez  csatalakozó,  annak  kiemelkedő  egyetemes  értékeire 

hatással lévő területen (kialakításra javasolt védőövezetben) a beépíthető telek területe 

legalább  300 000 m² (30 ha), szélessége legalább 200 m. 

b)  Birtokközpont  alakítása  nem megengedett. Új mezőgazdasági major  (mezőgazdasági 

üzemi  terület)  kialakítása  a mezőgazdasági  övezetekre  vonatkozó  szabályok  szerint  a 

földterület legfeljebb 3%‐os legnagyobb beépítettsége mellett, vagy településrendezési 

tervmódosítás keretén belül kijelölt mezőgazdasági –üzemi különleges beépítésre szánt 

területként  történhet.  (Utóbbi esetben a  településrendezési,  szabályozási eszközökkel 

biztosítani kell a világörökségi helyszín felöli harmonikus tájkép fenntartását. (Pl. fásítás, 

tereprendezés, határoló épületek kialakítása, stb.) 

c) A beépítettség mértéke az épületekhez csatlakozó udvarral, állatkifutókkal, karámokkal 

együtt nem haladhatja meg a telek területének 3 %‐át, 

d) Az épület a telek határától legalább 15 m távolságra kell elhelyezni. 
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 A  tájba  illesztés  alapvető  elvárásainak  ajánlati  szintű  kidolgozása  a  helyi  építési 

szabályzatok  számára.  A  területek  beépíthetősége  mértékének,  az  építmények 

elhelyezése módjának, az épületek megjelenését befolyásoló szabályok kidolgozása. 

 

 

  

§ 
A Tájba illesztés szabályozásának javaslata: 

a) A  világörökségi  helyszínhez  csatalakozó,  annak  kiemelkedő  egyetemes  értékeire 

hatással  lévő  területen  (kialakításra  javasolt védőövezetben)  tájszerkezetbe  illeszkedő 

beépítési módot kell alkalmazni, a tájra jellemző építészeti hagyományoknak megfelelő 

módon kell az építményeket kialakítani. Ennek értelmében: 

 Szabadon álló, vagy majorszerűen csoportosított, olyan mezőgazdasági építmények 

helyezhetők el, melyek  épülettömegükben  az Alföldi mezőgazdasági  tájra  jellemző 

alacsony, hosszúkásan nyújtott tömegarányú, viszonylag meredek héjazatú épületek 

képét tükrözik vissza. Az épületek homlokzati képében a fehér meszelt falazat, vagy 

annak  hatását  keltő  homlokzati  megjelenés  az  elvárás,  amelyen  a  tetőhéjazat 

hajlásszöge  legalább 30 fokos, míg az épületek hossza a magasságukhoz viszonyítva  

kb. 5‐7:1 arányú. 12 m fesztávolságot meghaladó szélességű épület esetében a min. 

30 fokos tető hajlásszöget elegendő a külső falsíktól mért 5 m távolságig biztosítani 

és  ezáltal  manzárd  tetőt  kialakítva  a  bentebb  levő  részen  kisebb  hajlásszögű 

tetősíkot képezni. Ilyen megoldás esetén a tető kontyolással is kialakítható. 

 A  héjazat  anyaga  elsősorban  égetett  cserép  vagy  nád  lehet.  Fémlemez  tetőfedés 

csak  akkor  alkalmazható,  ha  felületi  tagolása  cserépfedés megjelenésű.  A  héjazat 

színe  cserépszínű, barna,  vagy  szürke  lehet. Az épületek nyílászárói  jellemzően  kis 

felületűek, elsődlegesen a légcsere és a közlekedés céljaira méretezettek. 

 A  látványvédelem  (kilátás,  rálátás)  szempontjait  mind  a  tervezés,  mind  pedig  a 

megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni. 

 Az  övezetben  a  gazdálkodás  csak  környezet‐  és  természetkímélő  módszerek 

alkalmazásával történhet. 

b) Tájképet  zavaró építménynek  számítanak és nem helyezhetők el azok az építmények, 

melyek a táj alapvetően hagyományos jellegével szemben erősen modern, technokrata 

karaktert hordoznak, a hagyományos tájalkotó elemektől tájból erőteljesen elütnek. 
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 A  már  meglevő  Hortobágyi  Csillagoségbolt‐park  nemzeti  parkon  belüli,  egyes 

előírásainak  kiterjesztése  szükséges  a  világörökségi  terület  egészére  a  kezelési  terve 

alapján:  

 

§ 
A fényszennyezés elkerülését szolgáló szabályozás javaslata: 

 

a) Külterületen az alábbi előírások, világítási szabályok betartása szükséges: 

 Általános  előírás,  hogy  a  védőövezet  területén  létesített  tartós  használatú 

mesterséges  világítótestek  ne  rontsák  észrevehető  mértékben  a  fényforrás  500 

méteres  sugarán kívül az éjszakai égbolt és az éjszakai  táj képét. Ezen  szabályozás 

tekintetében  az  észrevehető mérték  a  fényforrás  közvetlen  látványát,  és/vagy  az 

égbolt mért fénysűrűségének 1%‐os növekedését jelenti.) 

 A  védőövezet  területén  állandó  kültéri  világítást  csak  a  közlekedés  biztonsága 

érdekében,  valamint  járdák  és  parkolók  esetében  lehet  használni.  Szükség  esetén  

építkezések munkálatainál  ideiglenesen   alkalmazható kültéri megvilágítás. Állandó 

világítás, díszkivilágítás és reklámfény 23.00 óráig alkalmazható, ezután a megvilágító 

lámpát ki kell kapcsolni, annak időkapcsolósnak kell lennie, vagy a kikapcsolásról más 

módon  szükséges  gondoskodni.  Enyhébb  korlátozásként  alkalmazható megoldás  a 

szabályozható  fényáram  (dimmelés)  alkalmazása,  ekkor  23.00  óra  után 

automatikusan csökkentendő a fényáram.  

 Indokolt  kültéri  tartós megvilágításhoz  (ha  az  nem  eleve  oldalirányú megvilágítás) 

csak teljesen ernyőzött, síkbúrás világítóeszközöket lehet használni, amelyeket olyan 

módon kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül 

ne  vetülhessen.  A  világító  szerelvényenkénti  legnagyobb  megengedett  fényáram 

1600 lumen. Előírás, hogy meleg fényű LED‐ek vagy lámpák kerüljenek alkalmazásra. 

A  lámpatestekben  alkalmazott  fényforrás  sárgás  fényű,  meleg  színhőmérsékletű 

(legfeljebb 3.300 Ko) legyen. 

 A  külterületi  telephelyeken  folyamatosan  működő  kültéri  világítást  nem  szabad 

használni.  Az  éjszakai  megvilágítást  csak  indokolt  esetben  (személy‐  és 

vagyonbiztonsághoz,  az  állattartással  kapcsolatos  tevékenységekhez) megengedett 

felkapcsolni, ehhez mozgásérzékelővel bekapcsoló lámpa alkalmazható. 

 Új  világítás  tervezésénél  betartandóak  a  211/2012.  Korm.  sz.  rendelet  4.  §  (2)  d) 

előírásai. 

 Külterületi  üdülőterületen  és  külterületi  lakott  területen  a  belterületi  előírások 

irányadóak. 
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b) Belterületen az alábbi előírások, világítási szabályok betartása szükséges: 

 Díszkivilágításokat  kivéve  csak  teljesen  ernyőzött,  síkbúrás  világítóeszközök 

alkalmazhatók,  amelyeket  olyan  módon  kell  felszerelni  (és  karbantartani),  hogy 

fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen.  

 A  világító  szerelvényenkénti  fényáram  ne  haladja meg  az  1600  lument  (kivétel  a 

kétszámjegyű főközlekedési utak, itt maximum 3500 lumen elfogadható). 

 Meleg  fényű  LED‐ek  vagy  lámpák  kerüljenek  alkalmazásra.  A  lámpatestekben 

alkalmazott  fényforrás  sárgás  fényű, meleg  színhőmérsékletű  (legfeljebb 3.300 Ko) 

legyen.  

 Díszkivilágítások esetében szabályozható fényáram alkalmazandó (dimmelés), ekkor 

23.00 óra után automatikusan csökkentendő a fényáram.  

 Új  világítás  tervezésénél  betartandóak  a  211/2012.  Korm.  sz.  rendelet  4.  §  (2)  d) 

előírásai. 
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III.B.10.  KOMMUNIKÁCIÓ 

A kommunikációs program legfontosabb lépése a kommunikációs stratégia célkitűzéseivel és 

a célcsoportok meghatározásával kezdődik, majd ezt követi a kommunikációs csatornák és a 

szükséges  kommunikációs  eszközök  kiválasztása,  amelyek  majd  az  érintett  célcsoportok 

leghatékonyabb  tájékoztatását  szolgálják.  Fontos,  hogy  a  célcsoportok  megfelelő 

információhoz jussanak, a fórumok és az interaktív online felületek lehetőséget biztosítsanak 

az őket érintő kérdések teljes körű megtárgyalására és véleményük kifejtésére. 

Szükségszerű, hogy  a  kommunikációs  kampány  során  szervezeten belüli  ‐ VH dolgozói  ‐  és 

szervezeten kívüli ‐ önkormányzatok dolgozói, civil szervezetek, gazdálkodók 

érdek‐képviseleti szervezetei, közművelődési intézmények, múzeumok, oktatási intézmények, 

egyetemek, hatóságok, 21 érintett település lakossága, önkormányzata valamint a különböző 

turisztikai  ‐  célcsoportok  folyamatosan  tájékoztatva  legyenek  naprakészen.  Cél  a  VH 

megismertetése,  pozicionálása  egységes  arculat mentén  olyan  kommunikációs  aktivitások 

lebonyolítása,  melynek  révén  vonzóvá  és  ismertté  válik  mind  a  hazai,  mind  a  külföldi 

látogatók szemében. 

Kommunikációs szempontból fontos feladatok: 

 A  VÖ  márka  és  a  márkaelemek  ismertségének  megteremtése  a 

marketingkommunikáció révén 

 A meghatározott célcsoportok megismerjék, felismerjék a VÖ márkát 

 A  márkahűség megteremtése,  annak  elérése,  hogy  a  célcsoportok  azonosuljanak  a 

márkával, annak elemeivel és üzeneteivel 

 Imázs  építés,  egységes  megjelenések,  az  online,  offline  és  elektronikus 

kommunikációban. Szükséges az egységes megjelenésű információs, útbaigazító táblák, 

egyéb  jelek,  jelrendszerek  alkalmazása,  elhelyezése  a  VH‐n,  tanösvényeken.  Az 

egységes  megjelenéshez  szükséges,  hogy  a  kommunikációs  eszközökön  kívül  a  VH 

járművein,  a  VH‐n  dolgozók  (a  közvetlenül,  napi  szinten  a  látogatókkal,  turistákkal 

találkozó dolgozók)  munkaruhái egységesek, logóval ellátottak legyenek. 

A turisztikai marketing célkitűzések: 

 a VH  látogatottságának növelése új  turisztikai  termékek,  termékcsoportok bevezetése 

(lásd III.B.5.) 

 egységes  arculat  mentén  olyan  kommunikációs  aktivitások  lebonyolítása,  melynek 

révén az új és meglévő szolgáltatások vonzó és ismert turisztikai attrakcióvá válnak. 

A  kommunikációs  stratégia  alapja,  hogy  a  kiemelt  célcsoportok  az  általuk  használt  és 

leginkább  elfogadott,  ugyanakkor  költséghatékonyságában  továbbra  is  kedvező  online 

kommunikációval  kapjanak  információt.  Így  szükségszerű,  hogy  a  kommunikáció 

központjában  a  zászlóshajó  HNPI  honlapja  álljon,  melyre  különböző  közösségi  oldalakról 
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(facebook,  twitter)  és  banner  kampánnyal  (nagy  látogatottságú  weboldalról  pl. 

turizmuspanoráma,  haon.hu  stb.)  lehet  látogatókat  hozni.  Az  online  kampány  sikerét 

interaktív  játékokkal,  nyereményekkel  (ingyenes  belépőjegyek),  egyéb  kedvezményekkel 

szükséges elősegíteni. 

A  célcsoportokkal  történő  (DM)  kommunikáció  elengedhetetlen  feltétele  a  meglévő 

adatbázis fejlesztése, melyet a hírlevélre való feliratkozással,  illetve a facebook‐os  interaktív 

nyereményjátékok kapcsán lehet fejleszteni. Az adatbázis fejlesztését többek közt elősegíti a 

Hortobágy turisztikai kártya bevezetése is. (Lásd III.B.5.) 

Az  online  kommunikációt  offline  (nyomtatott  kiadványok,  promóciókkal  és  szakmai  pr 

megjelenésekkel)  és  elektronikus  kommunikációval  (TV,  rádió)  szükséges  kiegészíteni.  Az 

offline  nyomtatott megjelenések esetén (kiadványok, információs táblák, útbaigazító táblák) 

különösen  fontos  a  VH  arculatához  illeszkedő  grafikai  terv  elkészítése,  tartalmi  elemek 

szerepeltetése, méretmutációk készítése. 

Nagy hangsúlyt kap a környezeti nevelés, a célcsoportok közt szerepelnek az iskolák, óvodák 

és  az  egyéb oktatási  intézmények  (egyetemek). Ezt  a  célcsoportot  a már meglévő  címlista 

alapján  elektronikus  DM  levelekkel,  majd  telefonos  megkeresésekkel  szükséges  elérni 

(táborok, osztálykirándulás, studytour tanároknak). (Lásd: III.B.7.) 

Kommunikációs célcsoportok 

1) Szervezeten belüli célcsoportok: 

 ‐HNPI dolgozói, a VH‐n dolgozók 

2) Szervezeten kívüli célcsoportok: 

Érintett  települések  Önkormányzatainak,  dolgozói,  települések  lakói,  civil  szervezetek, 

gazdálkodók érdekképviseleti  szervezetei, közművelődési  intézmények, múzeumok, oktatási 

intézmények  (iskolai  és  óvodai  közösségek)  környezeti  nevelés  célzattal,  egyetemek, 

hatóságok, utazásszervezők, Tourinformok, Hortobágy TDM szervezet, Leader szervezet. 

3) Turisztikai célcsoportok: 

 ‐2‐3  gyerekes  magyar,  lengyel  és  angol  családok,  akik  jó  anyagi  egzisztenciával  és 

felsőfokú végzettséggel rendelkeznek 

 ‐magyar‐lengyel‐angol  középkorú  és  aktív  nyugdíjas  korosztály,  akik  jó  anyagi 

egzisztenciával rendelkeznek 

 ‐felsőfokú  végzettséggel  és  átlagos  anyagi  egzisztenciával  rendelkező magyar‐lengyel‐

angol felnőttek (25‐60 év) 
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Kommunikációs csatornák 

A) Kommunikáció a szervezeten belüli és szervezeten kívüli célcsoportok részére 

1) Fórumok, Road Show‐k 

Negyedévente  szükséges  szakmai  fórumokat  szervezni  más‐más  a  VH‐t  érintő  település 

egyikén,  ahol  szakmai  előadásokon  kerül  bemutatásra  a  VH,  valamint  a  VH‐t  érintő 

rendezvények, programok egyéb események. 

2) DM levelek 

A meglévő és  folyamatosan kiépített adatbázisban szereplő célcsoportokat az adott témára 

szűrve, negyedévente szükséges DM levélben tájékoztatni az aktualitásokról, programokról, a 

VH‐n zajló eseményekről, történésekről. 

3) Tanulmányi vetélkedők 

A  verseny  kiemelt  célja,  hogy  intenzívebbé  tegye  a  természettudomány  és  a  közoktatás 

kapcsolatát,  érdekes  és  újszerű  teret  biztosítson  a  tehetséges  diákok  kibontakozásának. 

Szükséges, hogy a vetélkedők az általános és középiskolás korosztálynak szóljanak, a témájuk 

a VH növény és állatvilága legyen. 

B) Marketingkommunikáció 

1) Online kommunikáció 

a) Honlap 

A VH‐ra vonatkozóan nem szükséges készíteni egy  teljesen új, különálló honlapot, viszont a 

már meglévő HNPI honlap  főoldalán,  frekventált,  jól  látható helyen  szükséges elhelyezni a 

VH‐logót, mely bannerként működve a VH‐ra vonatkozó microsite‐ra navigálja a  látogatót. A 

VH  microsite  oldala  tartalmas,  tömör,  jól  érthető,  érdekes,  ugyanakkor  látványos  képi 

anyagokat  kell,  hogy  tartalmazzon,  minimum  három  nyelvi  mutációban  (magyar‐angol‐

lengyel). A VH‐ra  vonatkozó program‐  és  fesztivál  ajánlatokat, napi  aktualitásokat,  szakmai 

információkat és térképet a VH microsite‐jának első oldalán célszerű feltüntetni. Fontos, hogy 

a megjelent  információk hitelesek, naprakészek, szakmailag korrektek  legyenek, a weboldal 

tartalmát  folyamatosan  aktualizálni,  információkkal,  hírekkel,  programokkal,  képekkel, 

videókkal  ellátni  szükséges.  Az  online  kampányok  eredménye  (pl.  turisztikai,  szakmai  és 

egyéb  tájékoztatás,  hírlevélre  feliratkozás,  kapcsolatfelvétel,  facebook‐integráció  stb.)  a 

weboldalon realizálódik, a különböző online csatornákon futtatott kampányoknak (facebook, 

banner kampány) szintén ide kell beérkezniük. 

Fontos a honlap Google optimalizálása, mely segítségével nemzetközi szinten  is fejleszthető 

az érdeklődés,  így növelhető a honlap  látogatottsága. Napjainkban elengedhetetlen, hogy a 

honlap responsive, azaz mobiltelefonra és táblagépre is optimalizált legyen.   

 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
168 

b) Közösségi média (facebook, twitter) 

A közösségi portálon való megjelenés elsősorban a 18‐64 év közötti korosztályt célozza meg, 

akik napi rendszerességgel használják a facebookot. 

A  facebook  kampányok  jelentős  mértékben  hozzájárulnak  a  közösségépítéshez,  az 

imázsépítéshez, a márkaismertség növeléséhez (pl. ezek vagyunk, lájkolj, csatlakozz hozzánk), 

ami egy hosszú távú hatást jelent. 

A honlap‐facebook  integráció segíti, hogy a honlapon  létrehozott  tartalmak megoszthatóak 

legyenek a facebookon is. A facebook‐on képeket, videókat napi aktualitásokat, rövid híreket 

célszerű megosztani. 

Nyeremény‐  és  interaktív  játékokkal  szükséges  motiválni  a  rajongókat,  amelyek  újabb 

követőket  is  generálnak.  (pl.  Ha  tetszik  a megosztott  fotó  akkor  lájkold,  a  követőket  havi 

szinten kisorsolt ingyenes belépőjegyek motiválják) 

A nyereményjátékok nemcsak a  lájk gyűjtésre alkalmasak, hanem e‐mail címes regisztrációt 

kérve az adatbázis építés alapjául is szolgálhatnak. 

c) Online banner kampányok 

A  különféle  események  (osztálykirándulások,  rendezvények,  fesztiválok) meghirdetésére  a 

honlapon, a facebook‐on és a hírlevélen kívül szükség van egyéb nagy  látogatottságú online 

oldalakon  történő  banneres  megjelenésre  is,  mint  pl.  hírportálokon,  utazási‐  és 

programajánló oldalakon. 

Javasolt megjelenési felületek online banner kampányokhoz: 

 hírportálok: www.haon.hu, www.boon.hu, www.szon.hu 

 lap.hu oldalak: ilyen az osztalykirandulas.lap.hu, nemezetipark.lap.hu, hortobagy.lap.hu 

 család és gyerekbarát oldalak: www.debrecen.imami.hu 

 tematikus  oldalak:  a  tematikus  magazinok,  turisztikai  oldalakon.  Javasolt  tematikus 

oldalak:  itthon.hu, www.iranymagyarorszag.hu, www.utisugo.hu 

 javasolt  programajánló  oldalak:  www.programturizmus.hu, 

www.debrecen.kornyeke.hu, www.iranydebrecen.hu 

 javasolt ifjúsági turizmus oldalak:  www.kirandulas.hu, www.osztalykirandulasok.hu 

d) VH‐hoz kapcsolódó mobil applikációk fejlesztése (Pocket guide) 

Az  egyik  legdinamikusabban növekvő  piacot  jelentik  az  okostelefonokra  és  a  táblagépekre 

fejlesztett alkalmazások, mivel egyre többen használják az internetet mobileszközeiken. 

A pocket  guide  ingyenesen  letölthető, magyar  fejlesztésű okostelefonos  alkalmazás,  amely 

Apple iPhone, Android és Nokia rendszeren is működik. 

A pocket guide segítségével előre meghatározott útvonallal bejárható a VH úgy, hogy közben 

részletes  szakmai,  turisztikai  információt  kap  a  látogató  ,  majd  egyéb  közelben  lévő 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
169 

szolgáltatásokat mint pl: szállást, éttermet, programokat is ajánl. 

Az alkalmazást magyar‐angol‐lengyel és német nyelvi mutációkban kell elkészíteni. 

2) "Offline" kommunikáció 

a) Turisztikai kiadványok, információs táblák 

A nyomtatott turisztikai kiadványok még mindig fontos kommunikációs eszközök. A látogatók 

igénylik,  hogy  kézzel  fogható,  praktikus  kiadványokat  kapjanak,  amelyek  széleskörű 

információkat  tartalmaznak.  Szükséges  egy  igényes  kivitelű,  tartalmas  nyomtatott  szakmai 

kiadvány  elkészítése  (magyar‐angol‐lengyel  nyelvű  mutációban),  valamint  egy  egyszerűbb 

kivitelű kétoldalas flyer készítése (magyar‐angol‐lengyel mutációban), amelyeket kiállításokon 

és  egyéb  megjelenéseken  az  érdeklődők  kezébe  lehet  adni.  A  VH‐n  belül  több  ponton 

szakmai, turisztikai információs táblákat célszerű elhelyezni, melyek angol és lengyel nyelven 

is  információt  adnak. Valamennyi offline  kiadványon  szerepeltetni  kell  a QR  kódot, mely  a 

bővebb  információt  tartalmazó  VH  honlapra  (microsite)  navigálja  az  érdeklődőket.  A 

kiadványokat elektronikus formában (PDF) is elérhetővé szükséges tenni a honlapon. 

A  nyomtatott  kiadványokat  a  Tourinform  hálózaton  és  a  Hortobágy  TDM‐en,  keresztül 

szükséges  terjeszteni,  valamint  utazás  kiállításokon,  lakossági  és  szakmai  rendezvényeken, 

fórumokon,  kitelepüléseken,  óvodákban,  általános‐  és  középiskolákban,  turisztikai 

szolgáltatóknál, együttműködő partnereknél. 

 Szükség  van  nyelvenként  (magyar‐angol‐lengyel  nyelvi  mutációkban  )  5  000  db 

prémium  minőségű,  színes  fotókkal  gazdagon  illusztrált,  30  oldal  terjedelmű 

tudományos‐ismeretterjesztő imázskiadványra, 

 Szükség van 3 nyelvi mutációban  (magyar‐angol‐lengyel) nyelvenként 10 000 db VH‐t 

bemutató megjelenésében egyszerűbb, de figyelemfelkeltő kiadványra, melynek célja a 

VH image építése és konkrét információ átadása. Mérete A/5, kétoldalas megjelenés 

 A  VH‐n  szükség  van  10  db  300x150  cm‐es  információs  tábla  elhelyezésére, melyen 

magyar‐angol és lengyel nyelvi mutációban jelennek meg információk 

b) QR kód 

QR  kód  az  online  és  az  offline  kommunikációs  csatornát  köti  össze.  Minden  offline 

kiadványon  (információs  táblák,  útbaigazító  táblák,  kiadványok)  kell,  hogy  szerepeljen  QR 

kód, mely a honlap egy adott oldalára mutat, ahonnan az információ elektronikus formában 

is letölthető. 

3) Elektronikus kommunikáció 

Szükség  van  30  mp‐es  reklámspot‐okra,  melyek  a  helyi‐(  Debrecen  TV),  országos 

televíziókban  (MTVA,  Ozone  Network)  igényes,  figyelemfelkeltő  formában  kerülnek 

bemutatásra. A  rövid  filmnek  tartalmaznia  kell  légi  felvételeket,  figyelemfelkeltő  képeket a 

VH‐ról, mozgalmas  rendezvényeket,  naplementét,  daruvonulást, úgy,  hogy  az  a  lehetséges 

látogatók számára rendkívül figyelemfelkeltő legyen. 
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Szükség van továbbá 20 mp‐es rádió spotokra is, melyek a Kossuth és Petőfi rádióban (MR1 

és MR2 Rádió)  kerülnek bemutatásra. 

4) PR tevékenység 

A) Újságírói studytour‐ok 

Fontos  évente  2‐szer  a  VH  élményközpontú  bemutatása  újságírói  study  tour  keretében, 

amikor  a magyar,  angol  és  lengyel  újságírók  átfogó  képet  kapnak  a  VH  örökségturisztikai 

kínálatáról, majd pozitív,  az olvasók, hallgatók, nézők érdeklődését  felkeltő beszámolókban 

osztják meg  élményeiket.  A  tanulmányútra  (magyar  és  nemzetközi)  nyomtatott  és  online 

utazási magazinok, szabadidős lapok, női magazinok, napilapok, szakmai folyóiratok újságírói 

kerülnek meghívásra. 

Kiemelten kell kezelni az olyan nagyobb PR értékű események szervezését  (kisebb‐nagyobb 

rendezvények,  fesztiválok)  amelyek nagy médiavisszhangot  kapnak  az elektronikus és print 

kommunikációs csatornákon. 

B) Hírgenerálás, interjú szervezés 

Szükség van a VH értékeivel kapcsolatos nem direkt hirdetés jellegű megjelenésekre 

 nyomtatott magazinokban rövid ¼ oldalas megjelenések  pl. National Geographic, Nők 

Lapja, Hajdú ‐ Bihari Napló 

 elektronikus médiában 2 perces rövid kérdés‐válasz formában pl. MR1, Debrecen TV 

 online PR‐cikkek elhelyezése népszerű, olvasott online portálokon, ilyenek elsősorban a 

hírportálok  ill.  magazinok,  mint  például:  www.haon.hu;  női  online  magazinok 

www.nlcafe.hu,  oktatással  foglalkozó  tematikus  oldalak  pl.  www.sulinet.hu, 

kirandulas.hu;  programajánló  oldalak  www.programturizmus.hu, 

debrecen.kornyeke.hu; turisztikai szakmai portálok  itthon.hu. 

A  kiválasztott,  vagy  létrehozott  értékesítési  csatornák  feladata, hogy  a VH  ismeretségét  és 

imázsát  közvetítő,  a  turisztikai  termékek  piacra  jutását  segítő  és  a  vendégszolgálat 

maradéktalan ellátását biztosító  információk közvetlenül vagy közvetett módon eljussanak a 

piaci  szereplőkhöz  Magyarországon  és  külföldön.  Fontos  a  kommunikációs  eszközök  és 

csatornák helyes megválasztása, a kommunikáció  ilyen  irányú  fejlesztése elősegíti azt, hogy 

az  érdeklődők megkapjanak minden  szükséges  információt  a  térségről,  az  általuk  igényelt 

formában. 

Hagyományos  értékesítési  csatornák. Az utazási  irodák,  és  a  Tourinform  irodák, Hortobágy 

TDM,  a  VH  karakteres  arculatát  sugalló,  pontos  adatokat,  elérhetőséget  tartalmazó 

anyagokkal  való  ellátása  kiemelt  fontosságú,  de  csak  nagy  szórással  várhatók  ebből  a 

forrásból  stabil  vendégek.  A  vezető  utazási  irodákkal  közvetlenebb  üzleti  (érdekeltségi) 

kapcsolatot kell kiépíteni, amely feltétele a forgalom növekedésének. 

A nemzetközi kommunikáció alapja, hogy a  jellegükben és működésükben hasonló európai 
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VH‐k  együttműködjenek,  kölcsönösen  népszerűsítsék  egymást  (szóróanyagok  elhelyezése, 

online banner‐ek megjelentetése más‐más VH‐k honlapjain). 

A marketingkommunikáció időzítése 

A VÖ márka nemzetközi  ismertsége nem  jelenti azt, hogy a márkanév automatikusan nagy 

látogatói számot generál, így a kommunikációs terv pénzügyi megvalósításához eleinte biztos, 

hogy nem várható anyagi fedezetet a turizmusból. 

Jelen kommunikációs kampány forrásigénye számottevő, ezt az alábbi táblázat szemlélteti, így 

többnyire  pályázati  forrásra,  illetve  a  VÖ  gondnoksági  forrásra  szükséges  pénzügyileg 

alapozni. 

A  kommunikációs  kampány  egy  évre  vonatkozik,  amennyiben  az  anyagi  források  lehetővé 

teszik a további időszakban is érdemes megismételni. 

Az előzetesen tervezett kommunikációs eszközök költségei egy évre vonatkozóan 

Szolgáltatás 

megnevezése 

Mennyiség 

db 

Egységár 

 (nettó Ft) 

Összes 

költség (nettó 

Ft) 

Online banner kampány 

 1 hónapra 

6  250 000  1 500 000 

Kétoldalas flyer 

3 nyelvi mutációban 

30 000  10  300 000 

Premium minőségű imázs 

kiadvány 

3 nyelvi mutációban 

15 000  500  7 500 000 

Információs tábla 3 nyelven 

(150x300cm) 

10  190 000  1 900 000 

30” TVspot sugárzás       

Debrecen TV  40  20 000  800 000 

MTVA  40  130 000  5 200 000 

Ozone Network  20  75 000  1 500 000 

20” Rádió spot sugárzás  30  200 000  200 000 

MR1  30  150 000  4 500 000 

MR2  30  78 000  2 340 000 

Hírgenerálás, iterjúszervezés       

National Geographic 1/3 oldal  1  815 000  815 000 

Nők Lapja ¼ oldal  1  1 300 000  1 300 000 

Hajdú Bihari Napló  1  150 000  150 000 

MR1  1  100 000  100 000 

Debrecen TV  1  100 000  100 000 
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haon  1  150 000  150 000 

Tanulmányi vetélkedők  2  250 000  500 000 

Fórumok, road show‐k  4  50 000  200 000 

Study tour‐ok újságíróknak  2  300 000  600 000 

Mobil alkalmazások, 

pocket guide 

1  2 000 000  2 000 000 

A meglévő internetes honlaphoz 

microsite létrehozása, 

fenntartása 

1  300 000  300 000 

Összesen      31 955 000 

 

  



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
173 

 

III.B.11. A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNT ÉRŐ KÜLSŐ HATÁSOK 

KEZELÉSE 

A  VH  közvetlen  környezetéből  érkező  KEÉ‐t  veszélyeztető  hatások  elhárítását  szolgáló 

kezelési  módok,  intézkedési‐,  szabályozási  javaslatok  megfogalmazása  attól  függetlenül 

kiemelten fontos feladata a KET‐nek, hogy a védőövezet  lehatárolására ez  ideig nem került 

sor. 

Az  UNESCO  jelenleg  érvényben  lévő,  a  világörökségi  helyszínekkel  kapcsolatos  kezelési, 

működési  irányelveit  rögzítő  dokumentum  ("Operational  Guidelines"  ‐  "Működési 

Irányelvek")  103‐107‐es  pontjai  kötelező  elemként  kezeli  egy  jelölés  során  a  védőövezet 

meglétét,  s  csak  különös,  jól  megindokolt  esetben  ad  ez  alól  felmentést.  A  VH 

védőövezetének  szükségességét  már  a  felterjesztési  dokumentáció  is  tartalmazta  és  az 

UNESCO (ICOMOS) értékelése már 1999‐ben rögzíti, hogy a VH védőövezetét a Részes Állam 

meghatározta. 

A  már  idézett  Operational  Guidelines  elvárása  egyértelműen  az,  hogy  a  védőövezetben 

foganatosított  korlátozásokkal  egyfajta  kiegészítő  védelmet  lehessen biztosítani  a VH‐nak, 

garantálandó ez által  is a KEÉ hosszú  távú  fennmaradását. Ezen eszközzel ugyanis ki  lehet 

kiküszöbölni  azokat  a  nem  kívánatos  hatásokat,  amelyek  a  külső  környezetből  érkezve 

rontják, vagy akár veszélyeztetik a KEÉ‐t hordozó attribútumok fenntartható megőrzésének 

esélyeit. A VH több részre tagolódó területe miatt, valamint amőbaszerű alakjából adódóan 

is fokozottan érzékeny a környezetéből érkező hatásokra. 

A tájképi egység fontosságát, a töretlen látóhatár védelmének kritikus elemeit jól érzékelteti 

a  3.  sz.  térképmelléklet,  valamint  a  III.B.9./4.ábra  és  a  III.B.9./5.  ábra,  amelyek  a  tájképi 

szempontból kiemelten kezelendő és a javasolt védőövezet területét mutatják be. A tájképi 

egységet,  a  töretlen  látóhatár  fennmaradását  elsősorban  nem  a  VH‐n  belülről,  hanem 

kívülről fenyegeti veszély.  

A  jelenlegi  viszonylag  kedvező  állapotot  a  védőövezet  kialakításával  lehet  garantáltan  

tartóssá  tenni.  Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  –  elsősorban  tájvédelmi  okok  miatt  ‐  a 

helyszínbe  mélyen  benyomuló,  nem  védett  területrészekre  (Hort,  Szásztelek  és 

Faluvéghalma térsége) Ezek védetté nyilvánítása megkerülhetetlen, de állapotuk megőrzését 

addig is a védőzóna biztosíthatná. 

A VH esetében a védőövezet mihamarabbi kijelölését az alábbiak indokolják: 

 meginduló tanyásodás, 

 az iparszerű mezőgazdaság terjedése, 

 a rosszabb termőhelyi adottságú területek (gyepek) tervezett erdősítése, 

 a vonuló madarak táplálkozó területeinek  beszűkülése, leromlása, 

 tájesztétikai, potenciális környezeti terhelési és területhasználati szempontok, 
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 a „töretlen  látóhatár” sérülékenysége: a Hortobágy ezen  jellegzetességét már a VH‐t 

övező sávban, akár több kilométeres távolságban megjelenő, akár pontszerű objektum 

is veszélyeztetheti, 

 olyan  értékek  (elsősorban  legeltetett  gyepek,  műemlékek,  pásztorépítmények) 

„bekapcsolása”  a  világörökségi  kezelésbe,  amelyek  azon  okból  maradtak  ki  a  VH 

lehatárolásából, mert kívül esnek a HNP területén, 

 hatékonyabb fellépés az invazív (nem őshonos) fajok terjedésével szemben. 

A  kijelölés  jogi  értelemben  is  egyszerre  szolgálna  a  VH,  a  nemzeti  park  (mint  országosan 

védett  természeti  terület)  védőövezeteként  és  a  szintén  jelentős  területi  átfedést mutató 

bioszféra rezervátum átmeneti zónájaként, amelyek eddig szintén nem jöttek létre. 

A HNPI közel egy éves előkészítő munka során, előzetes javaslatot dolgozott ki a védőövezet 

lehatárolására  (3.  térkép),  valamennyi  érintett  önkormányzattal  személyes  konzultációt 

tartott a szükséges/javasolt intézkedésekről, illetve jogi háttér biztosításáról és jelezte, hogy 

a  lehatárolás  hatályossá  tételét  követően  szükség  lesz  a  védőövezetre  vonatkozó  KET 

kidolgozására. Erre amiatt is mielőbb szükség van, mert a VH‐t valamilyen szinten fenyegető 

veszélyek elsősorban a  tervezett védőövezet  területén keletkeznek. A MAD vizsgálataiban, 

elemzéseiben  és  előzetesen  megfogalmazott  javaslataiban  vizsgálta  a  külső  területekről 

(kiemelten  a  VH  közvetlen  környezetéből)  a  KEÉ‐re  érkező  hatásokat  és  a  VH‐n 

érvényesíthető kezelési, szabályozási elvárásokat. 

A KET a KEÉ védelme érdekében a VH‐n belüli  területek vonatkozásában kötelező érvényű 

kezelési előírásokat, szabályokat határoz meg, míg a VH közvetlen környezetére vonatkozóan 

jelenleg csak elvárásokat, ajánlásokat megfogalmazhatott meg. 

A  KET  intézkedési  terve  a  VH‐t  érő  külső  hatásokkal  szembeni  védelem  érvényesítése 

érdekében  és  a  VH‐t  övező  területek  KEÉ‐vel  egyezőséget,  illetve  nagybani  hasonlóságot 

mutató értékeinek megőrzése érdekében és ez által környezetbe ágyazottságának, minőségi 

fejlesztésének érdekében a következőket tartalmazza: 

 A VH KEÉ védelme érdekében kezdeményezni kell a VH körüli védőövezet kijelölését, 

jogi  védettségének megteremtését, melynek  egyik  lehetséges  eszköze  a  VH  javasolt 

védőövezetének  „Történeti táj”‐ként történő védetté nyilvánítása. 

 Kiemelt  feladat  a  VH  KEÉ  megőrzésére  irányuló  előírások  képviselete  a  megyei 

területrendezési  tervek  módosítása  alkalmával,  kiemelten  kezelve  a  „Tájképi 

szempontból kiemelten kezelendő terület” övezetének lehatárolását. 

 A HNP területének további bővítése szükséges a VH részterületei közé beékelődő, jogi 

védettség nélküli és ezáltal a KEÉ‐t közvetlenül veszélyeztető területek megszüntetése 

érdekében. 

 Fontos követelmény a tájképi illeszkedés szabályainak meghatározása és egységesítése 

az  érintett  települések  településrendezési  eszközeinek  (helyi  építési  szabályzatainak, 

szabályozási terveinek) készítése során. 
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 A VH‐hoz közvetlenül csatlakozó települési területek (beépített, illetve beépítésre szánt 

területek)  helyi  településképi    vizsgálatát  –  a  településrendezési  eszközök 

felülvizsgálata során ‐ minden esetben el kell végezni és indokolt esetben gondoskodni 

kell  az  arra  érdemes  épületek/építmények  helyi  védelméről,  valamint  a  szükséges 

településkép‐védelmi előírások kidolgozásáról és érvényesítéséről. 
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III.B.12.  KEZELÉSI MÓDOKAT, KORLÁTOZÁSOKAT, 

TILALMAKAT MEGHATÁROZÓ PRIORITÁSOK 

Az  alábbiakban  a  világörökségi  helyszín  kiemelkedő  egyetemes  értéke  megőrzésének, 

fenntartásának  és  bemutatásának  céljai  és  stratégiái  kapcsán  a  III.  fejezetben  kifejtett 

cselekvést meghatározó prioritások kerülnek összegzésképpen felsorolásra érték‐kategóriák 

szerinti bontásban.  

Lényegében  ezek  a  prioritások  képezik  a  IV.  fejezetben meghatározott  kezelési módok  és 

intézkedési javaslatok alapját.  

 

A TÁJAT MEGHATÁROZÓ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

 
 A tájra jellemző vízháztartás megőrzése, a talajvízszint süllyedésének megállítása 

 Tájsebek, talajvízháztartást veszélyeztető vonalas létesítmények felszámolása 

 Legeltetett állatlétszám optimalizálása, a gépi kaszálás alacsony szinten tartása 

 Invazív fajok elleni védelem 

 Hagyományos legeltetéses tájhasználat 

 Madarak számára kedvező táplálkozó területek biztosítása 

 Fészkelő‐helyek zavartalanságának biztosítása 

 Fényszennyezés kiküszöbölése 

 Őshonos fafaj‐összetételű erdőállományok kialakítása, helyreállítása 

 

TÁJKÉP, KIEMELKEDŐ EGYEDI LÁTVÁNYMINŐSÉG 

 
 A tájalkotó elemek sűrűsödésének megakadályozása  

 A tájalkotó elemek legjobb állapotának megőrzése minden időben 

 Az eredeti bélyeget hordozó pásztorépítmények megőrzése 

 Új építmények hagyományőrző kialakítása 

 Tájidegen építmények felszámolása vagy átalakítása 

 Használatból adódó spontán jelleg továbbélése 

 Turisztikailag frekventált pontokról feltáruló látvány egyensúlyának fenntartása 

 A kedvező térarányok kialakítása, a zavaró tájelemek felszámolása  

 Hagyományos tájhasználat 

 Nyíltság, töretlen látóhatár biztosítása, a táj sziluettjének védelme 

 Fényszennyezés csökkentése 

 A madarak táplálkozó és éjszakázó területek közötti mozgásának zavartalansága 

 Hagyományos legeltetéses állattartás ösztönzése, támogatása 
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TÁJHASZNÁLAT 

 
 Az őshonos fajok és fajták arányának javítása 

 A legeltetett állatfajoknál fajtacsere   

 Fajtafejlesztés nemesítési eljárásokkal  

 A legeltetett gyep adottságaihoz igazodó használat 

 A birtoktest alapú területkezelés átalakítása legeltetési társulat‐alapúvá 

 

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG 

 
 A halmok magasságtól független ép, intakt állapota  

 „Kiemelkedő” táji értékű, frekventált elhelyezkedésű halmok 

 Lakott és művelt területektől való távolság az illegális  elhordás veszélye miatt  

 

MŰEMLÉKI ÉRTÉK 

 
 Műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme  

 Eszmei értékükkel összhangban álló hasznosításuk biztosítása 

 Rommaradványok és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, bemutatása 

 Eredeti bélyeget hordozó pásztorépítmények megőrzése 

 Új építmények hagyományőrző kialakítása  

 Táj értékeinek megfelelő elhelyezkedési mód biztosítása  

 Tájidegen építmények felszámolása  

 Gazdasági‐ és közösségi épületek eredeti funkciónak megfelelő hasznosítása  

 

TÁRGYI ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉG 

 
 A hagyományos pásztortudást képviselő pásztorok ösztönzése tudásuk átadására 

 Utánpótlás‐nevelés 

 A pásztor identitás erősítése és ennek, mint értéknek a közvetítése, erősítése a 

társadalomban  

 Az élő hagyományokat bemutató rendezvények, bemutatóhelyek jelentőségének 

növelése 

 „A Puszta” Világörökségi Archívum létrehozása 
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IV.  KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK, TILALMAK 

RÉSZLETES LEÍRÁSA 
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IV.  KEZELÉSI  MÓDOK,  KORLÁTOZÁSOK,  TILALMAK 
RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

IV.1.  A VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLETET ÉRINTŐ             

KEZELÉSI  MÓDOK 

E fejezet tartalmazza a világörökségi helyszínt érintő konkrét kezelési módokat, amelyek ‐ a 

III.B.  fejezetben  részletezett  megállapításokra  épülve  ‐  az  értékhordozók  megőrzését, 

védelmét és  fennmaradást elősegítő használatukat,  illetve a kezelés  fenntarthatóságának 

növelését szolgálják. 

A  kezelési  módok  érték‐kategóriák  szerint,  azon  belül  pedig  ‐  ahol  lehetséges  volt, 

cselekvési  prioritások  szerint  ‐  kerültek  csoportosításra,  de  természetesen  vannak  olyan 

kezelési javaslatok, amelyek egyszerre több attribútumra vonatkozóan is kifejtik hatásukat. 

Ez  természetszerűen következik abból, hogy a VH‐n az egyes attribútumok a  saját érték‐

kategóriájukon  belül,  de  gyakran  az  eltérő  kategóriába  sorolt  természeti  és  kulturális 

értékek  esetén  is  több  ponton  összekapcsolódnak,  átfednek,  egymásra  épülnek,  számos 

esetben  egymást  feltételezve  léteznek  és  képeznek  sajátosan  komplex  érték‐katasztert, 

amint  az  a  III.A.  fejezet  bevezetőjében,  az  attribútumok  részletes  bemutatása  kapcsán 

hangsúlyozottan kifejtésre került.  

A  csoportosítás  az érték‐kategóriába nem  sorolható, egyéb  kezelési módok megadásával 

zárul.  Egyes  kezelési  módok  –  amelyeknél  a  területi  elhelyezkedés  ábrázolható  volt  – 

ábrákon, illetve rajzokon is bemutatásra kerültek.    

A tájat meghatározó természeti értékek 

A tájra jellemző vízháztartás megőrzése, a talajvízszint süllyedésének megállítása 

 A  Hortobágy  egyes  területein  a  folyószabályozásokat  megelőző  vízmozgások 

szimulálása  szükséges  az  eredeti  természetes  vizes  élőhelyekkel  a  lehető  legjobban 

megegyező élőhelyek létrehozása, vagy a korábbiak rekonstruálása érdekében. 

 A kiépült vízellátó rendszerek további üzemeltetését meg kell oldani. 

 A Hortobágy  folyó  fokrendszere, a Hortobágy‐folyó és a környező puszták kapcsolata 

helyreállítandó. 

 A kisformákhoz kötött vízrendszerek rehabilitálandók. 

 A tradicionális, természetvédelmi célú árasztások folytatandók. 

 A  terület  vízháztartását  befolyásoló  árasztás  csak  természetvédelmi  érdekből 

végezhető  a  természetvédelmi  hatóság  engedélyével,  kivéve  a  havária  helyzeteket 

(beleértve az életvédelmi okokat is). 

 Talajvízháztartást veszélyeztető vonalas  létesítmények pl:  fölöslegessé vált csatornák, 

pusztai utak gátak stb. felszámolandók. 
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 A vizes élőhelyek még meglevő, mesterséges vízelvezetései megszüntetendők. 

 Teljes vízgyűjtő  területével a VH‐n belül elhelyezkedő vízgyűjtő és elszállító árkok és 

csatornák megszüntetendők. 

 Védett  területen  kívülre  is  vizet  szállító  csatorna,  árok  természetvédelmi  célú 

átalakításáról  gondoskodni  kell,  ha  természetvédelmi  érdek  indokolja  a  védett 

területről történő vízelvezetés megszüntetését. 

 Vízfolyásokat,  csatornákat  érintő  kotrás  a mederszelvény  teljes  szélességében  nem 

végezhető,  amennyiben mégis  szükséges  a  kotrás,  azt  a  hossz‐szelvény  szerint  kell 

szakaszolni. 

 A kritikus állapotba került mocsarak esetén vízpótló rendszereket kell kiépíteni. 

 A  mocsarak  mesterséges  vízkormányzása  kizárólag  engedéllyel,  természetvédelmi 

célból lehetséges. 

 A földutak szilárd burkolattal való borítása, vagy szélesítése tilos, kivéve a már meglevő 

szilárd  burkolatú  utaktól  300  méternél  közelebb  fekvő  állattartó  telepek 

megközelítését szolgáló utaknál. 

 Földút természetes terepszint fölé emelése tilos.  

 A  vízmozgások  útját  elzáró  csatornákat,  utakat  a  megfelelő  helyeken  bujtatókkal, 

átereszekkel kell ellátni. 

Tájsebek felszámolása, kedvezőtlen tájhasználatok rehabilitációja 

 Az egykori  légi  lőtér nem mocsaras  részeit –  a  tűzszerészeti mentesítést  követően – 

gyepgazdálkodás számára kell megnyitni. 

 Volt  rizsföldek,  öntözött  gyepek  területe  helyreállítandó,  a  csatornák,  habgátak 

felszámolandók, a zsilipek és egyéb beton műtárgyak eltávolítandók. 

 Az  elművelt,  degradált  gyepterületek  gyepekké  való  visszaalakítása  érdekében 

rendszeres legeltetéssel és kaszálással kell kezelni e területeket, a vetett, őshonos fűfaj 

dominanciájának kialakulásáig. 

 Felhagyott  gázkutak  maradványai  felszámolandók,  a  környező  terep  rendezését, 

szennyezések felszámolását el kell végezni.  
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Hagyományos legeltetéses tájhasználat, mint az élőhelyek kezelésének eszköze 

 A  visszagyepesített  és  ‐gyepesedett  területek  legeltetéssel  kezelendők,  ennek 

hiányában gyomok elhatalmasodásakor kaszálandók, a gépi kaszálás alacsony szinten 

tartása mellett. 

 A gazdálkodás során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a 

használat  stabilitásának  hosszú  távú  megőrzését,  a  természetkímélő  módszerek 

alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. 

 Legeltetett  állatösszetétel  optimalizálandó  az  egyes  élőhelyek  kezelési  igényének 

megfelelő  legeltetési  módozat  biztosíthatósága  érdekében,  ami  elsődlegesen  a 

szarvasmarha és a juh körültekintő megválasztását jelenti. 

                                                 
9
 Forrás: HNPI adatbázis 

IV.1./1.ábra: Tájsebek felszámolása9
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 Egyes,  korábbi  legelőtavak  szarvasmarhával  történő  lokális  túllegeltetéssel 

visszaállítandók. 

 Szikes  tavak  esetében  a  parti  legeltetés,  illetve  a meder magasabb  növényzetének 

(nádas,  gyékényes,  sziki  kákás)  legeltetéssel  történő  visszaszorítása,  valamint  a 

vízgyűjtő épségének helyreállítása természetvédelmi prioritás. 

 Réteken  tapasztalható  nádasodás,  siskanádasodás  ellen  csak  legeltetéssel  és 

kaszálással szabad fellépni. 

 Sertést  és  vízi  szárnyast  kizárólag  a  természetvédelmi  hatóság  hozzájárulásával, 

természetvédelmi  kezelési  céllal,  a  természetvédelmi  kezelővel  történő  előzetes 

egyeztetés után, karámban vagy nagyobb kerítéssel zárt területeken lehet tartani, nem 

sértve az egyéb, ide vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

 Sürgős  esetben  a  természetvédelmi  kezelő  természetvédelmi  érdekből  hasznosítási 

korlátozásokat  (pl.  faj  és  fajta  korlátozása,  legeltetés  térbeli  és  időbeli  korlátozása) 

azonnali  hatállyal  elrendelhet,  melyet  követően  haladéktalanul  kezdeményezi  a 

természetvédelmi  hatóságnál  a  hatályos  hatósági  engedély  szükség  szerinti 

módosítását.  

 Tűz  esetén  a  földhasználó  kötelessége  az  oltás  haladéktalan megkezdése.  Tűzvédő 

pászta kialakítása és fenntartása tárcsázással‐szántással tilos, megelőző célból is. 

Egyéb élőhelymegőrzési, ‐kezelési módok 

 Tilos  a  természetes  formakincs  (szikpadkák,  szikerek,  egyéb  szikeróziós  formák, 

zsombékosok,  szikes  mocsarak  és  tavak  partjai  stb.)  károsítása,  megváltoztatása, 

roncsolása. 

 Természetes állapotú gyep feltörése, felülvetése, boronálása, tárcsázása, talajlazítása, 

szellőztetése tilos. 

 Az elműveléssel összeszűkített gyep élőhelyek visszagyepesítendők. 

 Gyep állapotú és/vagy művelési ágú terület csak a természetvédelmi kezelővel történő 

előzetes egyeztetés után maradhat használatlanul.  

 Tilos  a  gyepek  szerves  trágyázása,  műtrágyázása,  hígtrágyázása,  öntözése,  azon 

bárminemű  vegyszer  használata  és  tárolása,  kivéve  az  agresszíven  terjedő  tájidegen 

fajok  irtására  használt  gyomirtó  szernek  a  természetvédelmi  kezelő  által  írásban 

előzetesen igazolt használatát, melyhez természetvédelmi hatósági engedély szükséges. 

 A  becserjésedő  gyeprészeken  cserjeirtást  kell  végezni.  A  cserjeirtott  területeket 

legeltetéssel és kaszálással kell kezelni. 

 Legelőgazdálkodáshoz  szükséges  építmények  kivételével  gyepterületen  épületet, 

építményt  emelni,  kerítést  létesíteni,  nem  gyepgazdálkodásból  származó  anyagot 

tárolni tilos. 

 Gyepeken  gépjárművel  történő  közlekedés  kerülendő.  Nedves  és  felázott  gyepre 

géppel  rámenni még  kaszálás  esetében  is  tilos. Meglévő  földutakról  csak  kaszálási 

tevékenység munkafázisai miatt lehet letérni. 
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 Gyepterületen kihajtásnál törekedni kell arra, hogy az állatok kiszállítása járművel csak 

a legelő széléig történjen, kiszállítás során a gyepterületek nem sérülhetnek. 

 Mély  keréknyomokat,  a  sérült  utakat  ki  kell  javítani  a  természetvédelmi  kezelővel 

egyeztetett eszközzel és módon. 

 A  mocsarak,  szikes  tavak  kaszálása,  szárzúzása  csak  természetvédelmi  indokkal,  a 

természetvédelmi kezelő kezdeményezésére végezhető. Zsombékosok kaszálása  tilos. 

Kaszálási tevékenység során a gyepterületek nem sérülhetnek. 

 A vizes élőhelyek (elsősorban mocsarak és szikes tavak) környezetében pufferterületet 

kell kialakítani. 

 A vízi és vízparti növényzet irtása, a partvédelmi létesítmények megbontása tilos. 

Invazív fajok elleni védelem 

 Inváziós növényfajok ellen  a  gyepek  adottságaihoz  igazodó  legeltetéssel,  kaszálással, 

mindezek sikertelensége esetén, vegyszeres és mechanikai irtás útján kell védekezni. 

 Az  inváziós és  termőhely‐idegen növényfajok megtelepedését és  terjedését meg kell 

akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel, 

vagy  természetvédelmi  kezelő  nyilatkozata  mellett  speciális  növényvédő  szer 

kijuttatással. 

Madarak fészkelőhelyei zavartalanságának és kedvező táplálkozó területeinek biztosítása 

 A  halastavakon  a  vízi madarak  számára  szükséges  mértékű  táplálkozó,  fészkelő  és 

pihenőhelyeket kell biztosítani. 

 Vízi életközösség kialakulása érdekében mindenkori ökológiai vízpótlásról és  indokolt 

esetben a halivadék kihelyezéséről szükséges gondoskodni. 

 Madár‐élőhelyek  védelmét  egyedi,  a  természetvédelmi  kezelővel  egyeztetett 

legeltetési intézkedéssel is szükséges biztosítani. 

 A fészkelési időben a kaszálás során vadriasztó láncot kell használni, illetve madárbarát 

kaszálási  mód  (Pl.  búvósávok  visszahagyása)  alkalmazásával  kell  elősegíteni  a 

fészkelésükben  a  legelőkhöz,  gyepekhez,  füves  pusztákhoz  kötődő  madárfajok  (Pl. 

túzok, ugartyúk, fürj stb.) költésének sikerességét. 

 A  kedvező  táplálkozó  területek  biztosítása  érdekében  a  vegyszeres  rovarirtás 

szántókon is mellőzendő, gyepeken mindenféle vegyszer használata tilos. 

 A  halgazdálkodáshoz  elengedhetetlen  legalább  50%  ‐os  nyílt  vízfelület  biztosítandó, 

ami  több  más  természetvédelmi  szemponttal  (pl.  vízimadarak  táplálkozó  helye) 

összeegyeztetendő. 

 A  madár‐élőhelyek  zavartalanságát,  amennyiben  szükséges,  a  látogathatóság 

korlátozásával is biztosítani kell. 

Őshonos fafaj‐összetételű erdőállományok kialakítása, helyreállítása 

 Véghasználat az őshonos fafajokból álló erdők esetében tilos, kivéve: 

- A pusztai látképet megbontó erdőket, erdőrészleteket; 
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- Az őshonos  fafajokból álló, de agresszíven terjeszkedő  invazív, tájidegen fafajokkal 

fertőzött olyan erdőket, erdőrészleteket, ahol az erdőszerkezet átalakítása és a fafaj 

cseréje  már  nem  elegendő,  és  a  környezet  súlyos  fertőződése  miatt  az  erdő 

felszámolása indokolt. 

- Olyan elpusztult erdőket, erdőrészleteket, ahol a lábon álló száraz fa akadályozza a 

felújítás előkészítésének kivitelét.  

 Az  invazív,  idegenhonos,  tájidegen  fafajokból  álló  erdőket  fel  kell  számolni.  A 

kitermelésük után – amennyiben az  lehetséges – a  termőhelynek megfelelő őshonos 

fafajokkal kell a felújítást elvégezni. 

 A közel  természetes állapotú erdők esetében mindennemű erdészeti beavatkozást  le 

kell állítani, kivéve, ha kedvezőtlen szukcessziós folyamat azt indokolja. 

 Az  őshonos  fafajokból  álló,  de  agresszíven  terjeszkedő  invazív,  tájidegen  fafajokkal 

fertőzött erdőkben a  fertőzöttség mértékének megfelelően erdőszerkezet átalakítást, 

nagy fertőzöttség esetén a fafaj cseréjét kell végrehajtani. 

 Az  idős  állományú,  őshonos  fajok  alkotta,  illetve  botanikai  értékeknek  otthont  adó 

erdőket  (sziki  tölgyesek  és  ligeterdők),  valamint  azok  maradványfoltjait 

természetvédelmi  szempontból  optimális  és  kívánatos  kezelési‐fenntartási‐felújítási 

mechanizmusának  alkalmazásával  kell  kezelni,  különös  tekintettel  az  invazív  fajok 

jelenlévő állományainak felszámolására, és a további betelepedés megakadályozására. 

 Az  invazív,  idegenhonos,  tájidegen  fafajokból  álló  erdők  esetében,  az  erdőszerkezet 

átalakítása,  a  fafaj  cseréjének  végrehajtásáig  az  elsődleges  feladat  ezen  fafajok 

terjedésének megakadályozása. 

 A  természetes,  természetszerű,  őshonos  fafajokból  álló  erdőkben  természetes 

pusztulás  következtében  keletkezett  kisebb‐nagyobb  tisztások,  nádasok,  szikes 

gyepterületek  kímélendők,  mesterséges  erdősítésük  nem  kívánatos,  de  a  spontán 

beerdősülésüket  nem  kell  akadályozni,  amennyiben  az  őshonos  fa‐  és  cserjefajokkal 

történik. 

Tájkép, kiemelkedő egyedi látványminőség 

A  tájkép  látvány  egyensúlyának  fenntartása,  tájalkotó  elemek  sűrűsödésének 

megakadályozása 

 Telekalakítással kapcsolatos eljárás során a történeti telektulajdonságokat az  ingatlan 

kulturális örökségi értéke elválaszthatatlan részeként kell tekintetbe venni, a történeti 

telekstruktúra  fennmaradását  nem  veszélyeztető  telekalakítás  alkalmazható,  az 

alábbiakat is figyelembe véve: 

- A  VH  területén  elhelyezkedő  mezőgazdasági  övezetekben  a  beépíthető  telek 

területe legalább 300 000 m² (30 ha), szélessége legalább 200m. 

- Birtokközpont alakítása csak a meglévő majorok beépítési  lehetőségeinek növelése 

érdekében történhet. 
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Az  eredeti  bélyeget  hordozó  pásztorépítmények  megőrzése,  új  építmények 

hagyományőrző kialakítása, legjobb állapotának megőrzése 

 A  VH‐n  belüli  épületeket  és  környéküket  tájba  illővé  kell  formálni.  A  tájba  illő 

épületeket meg kell őrizni, fel kell újítani. Az archaikus pásztorépítményeket lehetőleg 

az eredeti funkciójuknak megfelelően, vagy bemutatás céljára kell használatba venni. 

 Gondoskodni  kell  a  használaton  kívüli  épületek,  építmények,  nyomvonalas 

létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek hiányában 

megszüntetésükről, elbontásukról, ha  az épület  (építmény) műemlékvédelmi,  tájképi 

szempontból  nem  értékes.  Az  érintett  területet  a  táj  jellegéhez  igazodó  módon 

rendezni kell. 

 A gémeskutak fenntartása kötelező, szükség esetén hagyományos módon felújítandók. 

A fúrt kutak és csatlakozó létesítményeik a tájképi értékeket nem károsíthatják. 

 A  csak  kivételesen  létesíthető  villanypásztorok  oszlopai,  a  kerítések  és  karámok 

kizárólag fából készülhetnek. 

 Partvédelem csak természetes anyag felhasználásával történhet. 

Kedvező  térarányok kialakítása, nyíltság,  töretlen  látóhatár megőrzése, zavaró  tájelemek 

felszámolása  

 A tájképet zavaró erdősávok felszámolandók. 

 Amennyiben  műszaki  szempontból  lehetséges,  a  tájképet  zavaró  légvezetékeket 

földkábelbe kell helyezni 

 Tájidegen  épületek,  építmények,  nyomvonalas  létesítmények,  berendezések 

megszüntetéséről, elbontásáról, tájba illesztéséről gondoskodni kell.  

 Az  infrastrukturális  fejlesztések,  vonalas  létesítmények  kialakítását  tájképvédelmi 

szempontok szerint kell korlátozni. A birtokhatárok barázdával, árokkal, tájba nem illő 

jelzéssel történő jelölése tilos.  

 Halastavak,  állattartó  telepek  területén  a  takarmány  tárolását  tájba  illő módon  kell 

megoldani. Gyepen, erdőben, nád és mocsár területeken takarmány tárolása tilos. 

 Szélkerék  létesítése  tilos.  Napenergia  hasznosításához  (napelem,  napkollektor)  a 

természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges.  

 A pusztai  látképet megbontó erdőket és/vagy a  fás vegetáció  fenntartására  őshonos 

fafajok számára alkalmatlan termőhelyen lévő erdőket meg kell szüntetni.  

 Az  invazív,  idegenhonos,  tájidegen  fafajokból álló és/vagy a pusztai  látképet károsan 

befolyásoló  fasorokat meg  kell  szüntetni.  Az  esetlegesen  előforduló  őshonos  fákat, 

facsoportokat, amennyiben károsan nem befolyásolják a puszta képét, meg kell hagyni. 

 Új erdő telepítése tilos, kivéve, ha az természetvédelmi kezelési céllal történik. 

 A táj nyíltságát megtörő zavaró tájelem (pl. erdősáv) ‐ felszámolhatósága érdekében ‐ a 

települések szabályozási terveiben önálló övezetként nem határolható le. 

Fényszennyezés csökkentése 
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 Az állattartó  telepeken kültéri megvilágításhoz csak  teljesen ernyőzött, a horizont alá 

3‐4 fokkal takart, síkbúrás  lámpa alkalmazható oly módon, hogy az a horizont fölé ne 

világítson. Egyéb,  ferde megvilágítás  csak élet‐ és  vagyonbiztonsági okokból, és  csak 

mozgásérzékelős bekapcsolóval telepíthető. 

Madarak táplálkozó és éjszakázó területek közötti mozgásának zavartalansága 

 Amennyiben  az műszaki  szempontból  lehetséges,  a  tájképet  zavaró  légvezetékeket 

földkábelbe kell helyezni. 

 Vonuló  madarak  számára  szükséges  mértékű  táplálkozó‐  és  pihenőhelyeket  kell 

biztosítani. 

 Madár‐élőhelyek  védelmét  –  szükség  esetén  –  egyedi  legeltetési  intézkedéssel  is 

biztosítani lehet. 

 A  terület  zavartalanságát,  amennyiben  szükséges,  a  látogathatóság  korlátozásával  is 

biztosítani kell. 
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Tájhasználat 

Hagyományos legeltetéses állattartás fejlesztése 

 A hagyományos pásztoroló legeltetési formát ki kell terjeszteni. 

 A  birtoktest  alapú  területkezelés  lehetőség  szerint  átalakítandó  legeltetési  társulat‐

alapúvá, a jószágjáratások évről évre változó, rugalmas kialakításával. 

 A  birtokszerkezet  elaprózódását  meg  kell  akadályozni.  A  földbérleti  rendszert  a 

legeltetési  társulat  struktúrájú  gyepkezeléssel  összhangban,  annak  érdekében  kell 

átalakítani. 

 Mindennemű kerítés és villanypásztor (melyekhez értendő az állás rendszeres váltását 

szolgáló, karám  funkciójú villanypásztor  is)  létesítése tilos, kivéve pásztorszállás, vagy 

annak egy része körbekerítését, az állategészségügyi és természetvédelmi kezelési célú 

                                                 
10
 Forrás: HNPI adatbázis 

IV.1./2.ábra: Vonalas létesítmények10
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elkerítéseket.  Természetvédelmi  kezelési  célt  az  igazgatóság, mint  természetvédelmi 

kezelő, írásban igazolja. 

 Kötelező  az  állatállomány  célzott  használata  és  a  hagyományos  legeltetési  módok 

igazítása a gyepek adottságaihoz és a természetvédelmi igényekhez 

Legeltetett állatlétszám optimalizálása, őshonos fajok és fajták arányának javítása 

 Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, ló, szamár, bivaly illetve a HNPI hozzájárulásával 

kecske legeltethető. A régi magyar fajták előnyben részesítendők  

 A  legeltetett  állatok  minimális  létszáma  0,5  állategység/ha.  A  maximális  létszámot 

legelőterületenként a természetvédelmi kezelő meghatározhatja. 

 Szükséges a  legeltetett állatlétszám 20‐30%‐os növelése, elsősorban a  szarvasmarha‐ 

és rackaállományt érintően. 

Régészeti örökség 

Halmok állapotának megőrzése és javítása 

 Sérült halmok ép alakjának visszaállítását, helyi, vagy távolabbról szállított, de hasonló 

talajjal történő kiegészítését el kell végezni. 

 A  halmok  teljes  területén  a  gyepet  meg  kell  őrizni,  a  gyepesítést  füves‐pusztai 

növénytársulások telepítésével meg kell oldani, a gyomosodást meg kell akadályozni. 

 A halmok teljes területén a fás szárú növényzetet el kell távolítani. 

 A  halmokról  a  szükségtelenné  vált  műtárgyak  eltávolítását,  háromszögelési  pontok 

áthelyezését ‐ a vonatkozó jogszabályi háttér tisztázását követően ‐ meg kell oldani. 

 Halmok felszínének bárminemű károsítása tilos. 

 Azon  dűlőutakat, melyek  halmokon mennek  keresztül,  nyomvonalukban módosítani 

kell. 

Régészeti lelőhelyekre vonatkozó általános kezelési javaslatok 

 Szükséges az olyan műtárgyak eltávolítása, lebontása, mely egykori – főleg 1950‐1989 

között  végzett  ‐  ipari‐,  nagyüzemi  mezőgazdasági  tevékenység  eredményeként 

létesültek, de ma már nem funkcionálnak. 

 Valamennyi  részben  pusztult,  roncsolt,  vagy  korábbi  visszatemetés  nélküli  ásatási 

szelvényt tartalmazó régészeti lelőhely rekultiválandó. 

 Elvégzendő valamennyi olyan régészeti  lelőhely fedőrétegének (talaj) pótlása, melyről 

korábbi  tereprendezés  vagy más  ipari‐, mezőgazdasági  tevékenység  eredményeként 

eltávolították a régészeti jelenségeket (lelőhelyet) védő talajréteget. 

Műemléki érték 

Műemléki értékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme 

 A VH‐n  lakóépület csak beépítésre  szánt  területen, meglévő  lakóövezetben építhető, 

ahol ezt más előírások egyébként nem zárják ki (kivett szérűskert, gazdasági udvar stb.) 
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A  korlátozás  nem  vonatkozik  pásztorszállásokra,  mezőgazdasági  telepeknél  az  őrző 

személyzet szállására sem. 

 A  VH  területén  a  beépítésre  szánt  területeken  (lakóövezetek,  mezőgazdasági 

központok,  mezőgazdasági  üzemi  területek)  kívül,  bárminemű,  építmény  csak 

természetvédelmi  vagy  legeltetéses  állattartási  célból  (állattartás  építményei  és 

állattartáshoz kapcsolódó egyéb építmények) építhető. 

 Az építmények kialakítására vonatkozóan a VH területén a beépítésre szánt területekre 

(lakóövezetek, mezőgazdasági  központok, mezőgazdasági  üzemi  területek),  illetve  a 

beépítésre nem szánt területekre egyedi előírásokat kell érvényesíteni. 

Eredeti bélyeget hordozó pásztorépítmények megőrzése  ‐ új építmények hagyományőrző 

kialakítása 

A beépítésre nem szánt területekre vonatkozó külön előírások: 

 Legeltetéses  állattartás  céljára  új  építmény  csak  abban  az  esetben  létesíthető,  ha  a 

létesítéssel  érintett  területen  nincs  a  szükséges  rendeltetés  céljára megfelelő,  vagy 

alkalmassá tehető meglévő autentikus pásztorépítmény. 

 Csak  az  autentikus  építmények  helyezhetők  el,  a  hagyományos  és  értéket  jelentő 

mérettel, tömeggel, megjelenéssel, anyaghasználattal, színezéssel. 

 Az  épületek  külső  falán  napkollektor,  napelem,  klíma  berendezés,  reklám  nem 

helyezhető el. 

 Állattartó telepek nem használhatók állattartáson és az ahhoz kapcsolódó  ,  illetve azt 

kiegészítő rendeltetéseken kívül más tevékenységre (tároló, gépállomás, gépszín stb.) 

 Az  állattartó  telepen  keletkezett  szemetet  elkülönítve  kell  tárolni.  Az  állattartó 

telepekről a hulladékot rendszeresen, de  legkésőbb a behajtás után egy héttel el kell 

szállítani. Az összes keletkezett hulladék elszállításáról a használó köteles gondoskodni. 

 Szilárd alapzatú épület körüli  járdát kivéve gyalogutak kialakítására csak téglaburkolat 

alkalmazható. 

 Az  állattartó  telepek  kültéri megvilágításához  csak  teljesen  ernyőzött,  horizont  fölé 

nem  világító  megoldás  alkalmazható.  Egyéb,  ferde  megvilágítás  csak  élet‐  és 

vagyonbiztonsági okokból, és csak mozgásérzékelős bekapcsolóval telepíthető. 

 Az  utak  javítása,  karbantartása  kizárólag  a  területileg  illetékes  természetvédelmi 

kezelővel  egyeztetett módon  és  időben  végezhető.  Útjavításhoz  tilos  idegen  anyag 

(sóder, építési törmelék) felhasználása, kivéve vályog épületek faltörmelékét. 

A beépítésre szánt területekre vonatkozó külön előírások (lakóövezetekben, mezőgazdasági 

központok és mezőgazdasági üzem területén): 

 Elsősorban falazott szerkezetű, kizárólag hagyományos alapanyagú (tégla, vályogtégla), 

homlokzata vakolattal ellátott épület létesíthető. A homlokzatképzés fehér színű mész, 

mész  alapanyagú  homlokzatfesték  vagy  vékony  vakolat  (nemesvakolat)  lehet.  Nem 
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megengedett  fém,  műanyag,  nem  hagyományos  alapanyagú  falszerkezet,  és  ezen 

anyagok homlokzatképzésre sem használhatóak. 

 Az  épületek  fedése  csak  nyeregtetővel  történhet  (a  teljes,  vagy  részleges  kontyolás 

megengedett), kivételt képez a technológiai építmények és a teljes épületfedés 20 %‐át 

meg nem haladó épületrészek eltérő lefedése. 

 Az  épületek  tetőfedő  anyaga  kerámia  alapú  cserép,  hagyományos  cserép   vagy  nád 

lehet.  Tetőhéjazat  kialakítása  elsősorban  egyenes‐  és  ívesvágású  szalagcseréppel, 

továbbá hódfarkú cseréppel történhet. A tetőhéjazat színe agyag, terrakotta vörös és 

barna lehet. Cserepek befoglaló mérete legfeljebb 25x45 cm lehet.  

 A nyílászárók fa anyagúak és hagyományos szerkezetűek, arányúak lehetnek.  

 A meglévő védett és védelemre jelölt épületek kivételével a megengedett legnagyobb 

építménymagasság 4,0m. Az épületek tetőidoma: nyeregtető, a tetőgerinc magassága: 

legfeljebb 7 m lehet. A tetőhajlásszög: 36‐45 fok lehet.  

 Tér‐ és szilárd burkolatok kialakítására öntött beton és aszfalt nem használható.  Ilyen 

célra  téglaburkolatot utánzó betonkő  (térkő)  vagy  tégla  (klinker  tégla, hagyományos 

tégla) burkolat engedhető meg. 

 Új épület  funkciója csak állattartással összefüggő  lehet. Ennek megfelelően  létesített 

lakóépület vagy pásztorszállás alapterülete legfeljebb bruttó 60 m2  lehet. 

 Kerítés  csak  betonalap  nélkül,  fából  (léckerítés),  esetleg  nádból,  különösen  indokolt 

esetben létesülhet. 

Táj értékeinek megfelelő elhelyezkedési mód biztosítása 

 A tájszerkezetbe illeszkedő beépítési módot kell alkalmazni, a tájra jellemző építészeti 

hagyományoknak megfelelő módon kell az építményeket kialakítani. 

 A  látványvédelem  (kilátás,  rálátás)  szempontjainak  érvényesülését  a  tervezés  során 

látványterv készítésével kell igazolni. 

 Szabadon  álló,  vagy majorszerűen  csoportosított,  olyan mezőgazdasági  építmények 

helyezhetők  el,  melyek  épülettömegükben  az  alföldi  mezőgazdasági  tájra  jellemző 

alacsony,  hosszúkásan  nyújtott  tömegarányú,  viszonylag meredek  héjazatú  épületek 

képét tükrözik vissza. Elvárás az épületek homlokzati képében a fehér meszelt falazat, 

vagy  annak hatását  keltő homlokzati megjelenés,  amelyen  a  tetőhéjazat hajlásszöge 

legalább  30  fokos,  de  legfeljebb  60 %‐os, míg  az  épületek  hossza  a magasságukhoz 

viszonyítva legalább 5‐7:1 arányú. 

 Tájképet zavaró építménynek számítanak és nem helyezhetők el azok az építmények, 

melyek a táj alapvetően hagyományos jellegével szemben erősen modern, technokrata 

karaktert hordoznak, a hagyományos tájalkotó elemektől erőteljesen elütnek. 

Tárgyi és szellemi örökség 

 A pásztorok utánpótlás‐nevelése érdekében az extenzív pásztoroló állattartást oktató 

iskolai  rendszerű  képzést  ki  kell  dolgozni  és  elindítani,  gondoskodva  arról,  hogy  a 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
192 

hortobágyi  pásztorok  lehetőséget  kapjanak  tudásuk  átadására  gyakorlati  képzés 

keretében.  

 Feladat  a  pásztor  identitás  erősítése  és  ennek,  mint  értéknek  a  közvetítése  a 

társadalomban  

 Ösztönző‐  és  támogatási  rendszereken  keresztül  gondoskodni  kell  a  pásztorkultúra 

primer és szekunder forrásainak kutatásáról, megőrzéséről és bemutatásáról, ideértve 

azokat  a  nem  pásztorok  által  végzett  tevékenységeket  is,  amelyek  szervesen 

kapcsolódnak a pásztorkultúrához. 

 A szellemi kulturális értékek nyilvántartására, kutatására, megőrzésére létre kell hozni 

a Világörökségi Archívumot. 

Egyéb kezelési módok 

Bemutatás, látogatók fogadása, turizmus 

A VH  területén  fizikailag  (kerítéssel) zárt  terület a Pentezug‐projekt vadlóvédelmi  területét 

kivéve nem található. A védett területek korlátozottan látogathatók, de a természetvédelmi 

kezelő  adott  esetben  speciális  látogatási  korlátozásokat  vezethet  be.  A  nem  Tisza‐menti 

területeken látogatási szabályzat szerint zajlik a látogatás. 

Oktatás, ismeretterjesztés, társadalmi tudatosság növelése 

A  Világörökségi  Gondnokság  szervező,  koordináló  szerepe  meghatározó  a  természeti  és 

kulturális értékek bemutatása, az ismeretterjesztés, a környezeti nevelés terén, de rendkívül 

fontos, hogy a megfelelő stratégiák alkalmazása során szorosan együttműködjön a térségben 

tevékenykedő oktatóközpontokkal,  társadalmi  szervezetekkel,  természetvédő,  lokálpatrióta 

közösségekkel, egyesületekkel és önkéntesekkel, valamint a helyi lakossággal. 
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IV.2.  A  KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRŐL  RENDELKEZŐ 
JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN FENNÁLLÓ VÉDETTSÉGBŐL EREDŐ 
KORLÁTOZÁSOKNAK  ÉS  TILALMAKNAK  A  VILÁGÖRÖKSÉGI 
HELYSZÍN  KIEMELKEDŐ  EGYETEMES  ÉRTÉKE 
SZEMPONTJAIBÓL MEGADOTT, A VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 
SAJÁTOSSÁGAIRA  FIGYELEMMEL  MEGÁLLAPÍTOTT 
RÉSZLETES LEÍRÁSA 
Az örökségvédelmet érintő jogszabályok a meglévő értékek megőrzését és fenntarthatóságát 

célozzák. 

A védelemmel kapcsolatos legfontosabb tárgyalandó jogszabályok, törvények és rendeletek, 

valamint  szabályzatok  az  alábbiak:  1997.  évi  LXXVIII.  Törvény  az  épített  környezet 

alakításáról és védelméről (Étv.) 

 66/1999  (VIII.13.)  FVM  rendelet  az  építészeti  örökség  helyi  védelmének  szakmai 

szabályairól 

 2001. évi LXIV. Törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.) 

 191/2001 (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 2003. évi XXVI. Törvény az országos területrendezési tervről 

 252/2006  (XII.7.)  Korm.  rendelet  a  településrendezési  és  az  építészeti  műszaki 

tervtanácsokról 

 2011. évi LXXVII. Törvény a világörökségről 

 315/2011.  (XII.27.)  Korm.  rendelet  a  világörökségi  kezelési  tervről,  a  világörökségi 

komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről 

 310/2012.  (XI.6.)  Korm.  rendelet  a  Forster  Gyula  Nemzeti  Örökséggazdálkodási  és 

Szolgáltatási Központról 

 313/2012  (XI.8.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  dokumentációs  és  információs 

központról, valamint az országos építésügyi nyilvántartásáról 

 393/2012 (XII.2.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 

kapcsolatos szabályokról 

 80/2012.  (XII.28.)  BM  rendelet  a  régészeti  lelőhely  és  a  műemléki  érték  védetté 

nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól 

 439/2013.  (XI.20)  Korm.  rendelet  a  régészeti  örökséggel  és  a  műemléki  értékkel 

kapcsolatos szakértői tevékenységről 

 62/2014  (III.6.)  Korm.  rendelet  az  egyes  építésügyi  és  örökségvédelmi  tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

 21  érintett  település  településszerkezeti  terve  (TSZT)  és  helyi  építési  szabályzata 

(HÉSZ). 
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Az épített örökséget – műemléki értéket védő jogszabályok elsősorban a műemlékekre és az 

építészeti örökség helyi védelme révén védelemben részesített építményekre tartalmaznak 

rendelkezéseket, de az értékes, még nem védett műemléki értékekre  is ki kell terjeszteni a 

megőrzéssel kapcsolatos rendelkezéseket. 

Műemléki értékek fenntartása 

Az  Étv  54‐55.§‐ában  foglaltakkal  összhangban,  a műemléki  értékek  fenntartásáról,  karban 

tartásáról, rendeltetésszerű és biztonságos használatáról szóló kiegészítő szabályok: 

 A  VH műemlékei  esetében  rendszeres,  időközi  korrekciós  tevékenységek  elvégzése 

szükséges,  különösen  a  csak  időszakosan  használt  épületeknél,  melyeket  ‐  a  KET 

figyelembevételével ‐ részletes gondozási protokollban kell kidolgozni. 

 A  műemléki  értéknek  tekintendő,  de  jelenleg még  nem  védett  templomromoknál, 

autentikus  pásztorépítményeknél  a  karbantartási  kötelezettség  a  tulajdonos  és  a 

kezelő  közös  fellelősége,  melyhez  –  az  elkészítendő  részletes  érték‐kataszterre 

alapozva  ‐ az országos és a helyi védettség eszközrendszerét  is  fel kell használni.  (Pl. 

Papegyházi templomrom ‐ javasolt műemléki védelem; Kungyörgy központ építményei 

‐ javasolt helyi védelem). 

A műemléki érték használata  

Prioritás:  Eszmei értékükkel összhangban álló hasznosításuk biztosítása 

  Gazdasági‐ és közösségi épületek eredeti funkciónak megfelelő hasznosítása  

A törvények a műemlékek értékükhöz,  jellegükhöz,  jelentőségükhöz méltó használatáról és 

hatásos  érvényesüléséről  rendelkeznek,  amely  értelmében  a  VH  műemlékeit  elsősorban 

eredeti rendeltetésüknek, jelentőségüknek megfelelően kell működtetni. 

 A VH nem védett műemléki értékeinél a  fenntarthatóság érdekében elsődlegesen az 

élő, eredeti funkciónak megfelelő használat biztosítandó. 

A Papegyházi  templomromnál  a bemutathatóság,  a megközelíthetőség biztosítása;  a 

pásztorépítményeknél a legeltetéses állattartási funkciók megtartása, kiterjesztése; az 

agráripari  létesítményeknél  –  víztornyok,  magtárak,  stb.  –  lehetőleg  az  eredetei 

rendeltetésnek megfelelő használat, vagy a műemléki érték karakterelemeit megőrző, 

a  környezetbe  illeszthető  használat  biztosítása  (pl.  víztornyok  hasznosítása 

kiállítóhelyként). 

 A műemléki értékek környezetükben  történő érvényesülésüket  zavaró, veszélyeztető 

építmények  felszámolandók,  áthelyezendők,  vagy megfelelő módon  átépítendők  (pl. 

Kadarcsi  csárda  melletti  felszín  feletti  villamos  távvezeték  rendszer  földkábelbe 

helyezése;  a  Kishortobágyi  csárda  közelében  lévő  veszélyes  hulladéktároló 

megszüntetése, vagy áthelyezése stb.). 
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 A  védettség megtartása,  fenntarthatósága  érdekében  kerülendők  az  értéktől  idegen 

átalakítások, hozzá nem  illő kiegészítések  (pl. nádtetőn napkollektor nem helyezhető 

el). 

Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek  

A  műemléket  érintő  tevékenységekhez  –  a  rendeletben  felsorolt  esetekben  – 

örökségvédelmi engedély szükséges, kivéve, ha a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal 

előzetes  nyilatkozatában  a  tevékenység  elvégzéséhez  hozzájárul.  Kivételek  a  tudományos, 

vagy műszaki célú kutatásra, feltárásra irányuló tevékenységek, ill. a műemlékekkel és annak 

képző‐  vagy  iparművészeti  alkotórészeivel,  tartozékával,  beépített  berendezési  tárgyával 

kapcsolatos megóvási, konzerválási, restaurálási munkák. 

 A  VH‐n  található,  ‐  értékvédelmi  kataszterbe  felvett  ‐  műemléki  értéket  képviselő 

építményeken  történő  bármely  építési  tevékenység  a  világörökségi,  vagy  területi 

tervtanács véleményének figyelembevételével végezhető. 

 A  VH‐n  lévő  valamennyi  építménnyel  kapcsolatos,  építési  engedélyezési  eljárás 

kötelezett  és  külső  megjelenést  befolyásoló  bármilyen  tevékenység  esetében 

településképi  véleményezési,  vagy  –  nem  engedélyköteles  tevékenység  esetében  ‐ 

településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni. 

 Műemléki  jelentőségű  területen  örökségvédelmi  engedély  szükséges  a  telken  álló 

építmények valamennyi (nem csak közterületek felé néző) homlokzatának az építmény 

megjelenését érintő átalakításához. 

A műemléki értékre vonatkozó követelmények  

A  műemléki  érték  és  ingatlanának  egészét  érintő  tevékenységekre  vonatkozó 

követelményrendszer: 

 A műemléki értéket érintő tevékenységeket jellegüktől függő szakági kutatásokkal kell 

megalapozni. 

  A VH védett műemléki értékeihez (műemlékeihez) építéstörténeti dokumentációt kell 

készíteni,  melyeknek  az  értékleltárt,  valamint  az  épületek  előtörténetét,  a  korábbi 

átalakítási, felújítási munkálatok ismertetését is tartalmaznia kell. 

 A még  nem  védett műemléki  értékeknél  –  kiemelten  a  pásztorépítményeknél  és  az 

egyes  majorsági  központok  épületeinél  –  kutatási  dokumentációk,  értékleltárak 

készítése  szükséges,  előkészítve,  illetve  megalapozva  ezen  értékek  védetté 

nyilváníttatását is. 

 A műemléki érték átalakítását a műemléki érték fenntartásának szem előtt tartásával 

kell végezni. Különös gonddal kell eljárni a  technológiai korszerűsítések során,  illetve 

kerülni kell a túlfejlesztésből adódó veszélyeket. 

 A  műemléki  értékre  vonatkozó  követelményeknél  előzetesen  vizsgálni  kell  a 

környezetében  tervezett  beavatkozás  hatásait  a  műemléki  érték  megjelenésére, 

nappali és éjszakai látványra, a térbeli kapcsolatokra és arányokra. 
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Kiemelten  kezelendő  a  tervezett  beavatkozással  kialakuló  építmény,  berendezés 

illeszkedése  az  egyedileg  védett műemlék  vagy műemléki  érték  tömegalakításához, 

homlokzatképzéséhez, szín és anyaghasználatához. 

Az építészeti örökség helyi védelme (66/1999 (VIII.13.) FVM r.) 

A  VH‐val  érintett  településekre  ( a  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV. 

törvény 66. § alapján) készítendő örökségvédelmi hatástanulmánynak a VH‐ra vonatkozóan 

önálló  fejezetet  kell  tartalmaznia,  a  VH‐n  lévő,  KEÉ‐t  hordozó  építmények  értékvédelmi 

kataszterbe  foglalásával, mely alapján –  indokolt esetben – az építmények műemléki, vagy 

ennek hiányában helyi védettség alá történő helyezését kell kezdeményezni. A védettségből 

adódó többletteher kompenzálására ‐ célzottan a VH‐n belüli, a KEÉ‐t hordozó építményekre 

felhasználható forrásként ‐ értékvédelmi alapot kell képezni. 

 

IV.3.  AMENNYIBEN  A  VILÁGÖRÖKSÉGI  TERÜLETEN  LÉVŐ 
VÉDETT  TERMÉSZETI  TERÜLETEN  TERMÉSZETVÉDELMI 
KEZELÉSI  TERV  VAN  HATÁLYBAN,  AZ  ABBAN  FOGLALT,  A 
KIEMELKEDŐ  EGYETEMES  ÉRTÉK  VÉDELMÉT  BIZTOSÍTÓ 
TERMÉSZETVÉDELMI  KEZELÉSI  ELŐÍRÁSOKRA  TÖRTÉNŐ 
UTALÁSOK ÉS HIVATKOZÁSOK RÖGZÍTÉSE 
A  VH‐n  lévő  védett  természeti  területen  természetvédelmi  kezelési  terv  nincs  hatályban, 

készítése jelen KET készítésével párhuzamosan folyamatban van. 

Az adott helyzetre vonatkozóan  ‐  tárcaközi álláspont alapján  ‐ a világörökségi kezelési  terv 

megfelelő tartalma a természeti értékek tekintetében (IV. 1. fejezet), az ugyancsak HNPI‐nél 

készülő,  természetvédelmi  kezelési  terv  dokumentációban  szereplő  természetvédelmi 

stratégiák, általános  természetvédelmi kezelési  irányelvek, a célállapot elérése eszközeinek 

általános meghatározása alapján került összeállításra. 

A világörökségi kezelési  tervben  szereplő, a KEÉ‐ből  levezethető, a  természeti környezetre 

megállapított attribútumokra vonatkozó tartalom – összhangban a 315/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet  (6) bekezdés b) pontjával − az érintett nemzeti park  igazgatósággal, mint a védett 

természeti  területek  és  természeti  értékek  természetvédelmi  kezeléséért  felelős, 

jogszabályban kijelölt szervvel egyeztetve került meghatározásra. A vonatkozó előírásokban 

elvárt  összhang megteremtését  biztosítja,  hogy  a  jelen  világörökségi  kezelési  tervet  és  a 

vonatkozó természetvédelmi kezelési tervet a HNPI párhuzamosan készíti.  

A  fentiek  alapján  teljesül  az  az  általános  követelmény,  hogy  a  készülő  természetvédelmi 

kezelési  tervben  meghatározott  természetvédelmi  célkitűzésekkel  ellentétes  vagy  azok 

megvalósítását esetlegesen hátráltató célokat, előírásokat jelen KET nem tartalmaz. 
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IV.4.  A  KEZELÉSI  MÓDOK  HATÉKONYSÁGÁNAK, 
FENNTARTHATÓSÁGÁNAK  NÖVELÉSÉT  SZOLGÁLÓ 
ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK 
 A  nemzetközi  és  hazai  támogatási  rendszerekben  (beleértve  az  adópolitikát  is) 

preferálni  kell  a  világörökségi  helyszínek  kiemelkedő  egyetemes  értékeinek 

megőrzését szolgáló elemeket. 

 A  gazdálkodásra  vonatkozó  általános,  területi  alapú  támogatások  mellett  speciális 

támogatási  feltételrendszer  kidolgozása,  bevezetése  szükséges  a  hagyományos 

legeltetéses  állattartás,  mint  a  "Hortobágy‐  a  Puszta"  VH  sajátos  gazdálkodási 

feltételeinek javítása céljából. 

 A pályázatok fejlesztés‐centrikus gyakorlata kiegészítendő a fenntarthatóság növelését 

szolgáló  tevékenységekre  (kutatás,  gondozás,  karbantartás,  fenntartás)  vonatkozó 

támogatási lehetőségekkel. 

 A  Világörökségi  Gondnokságot  mind  a  tárgyi,  mind  a  humán  infrastruktúra 

tekintetében meg kell erősíteni. 

 A  Világörökségi  Gondnokság  szerepét  a  VH‐t  érintő  fejlesztési,  rendezési,  hatósági 

folyamatokban  növelni  kell  (pl.  érintettség  esetén  bevonás  fejlesztési  koncepciók 

programok  kidolgozásába,  terület‐  településrendezési  és  műszaki  tervtanácsok 

munkájába stb.), hatékonyabbá kell tenni a kutatás, a  felsőoktatási és közművelődési 

intézményekkel  való  kapcsolattartási  tevékenységét  a  környezeti  nevelés  keretein 

belül is. 

 A  vonatkozó  területrendezési  tervek  felülvizsgálata  keretében  vizsgálandó  a VH és  a 

VH‐ra  hatást  gyakorló  területek  együttes,  egységes  szemléletű  kezelése  érdekében, 

kiemelt térség vagy együtt tervezendő településcsoport(ok) lehatárolása. 

 A  VH‐n  érdekeltek  (pl.  világörökségi  gondnokság,  önkormányzatok,  civil  és  egyéb 

érdekképviseleti szervezetek, vállalkozók, stb.) bevonásával  javasolt, ún. Világörökségi 

Fórum  létrehozása  (lásd  még  V.1.  fejezet).  A  helyben  érintett  szereplők  közötti 

kapcsolat  erősítése,  összehangolt  döntéshozatala  és  cselekvése  érdekében  a  felek 

között, ún. "Társadalmi szerződés" (egyfajta szándéknyilatkozat) megkötése javasolt. 

 A VH ismertségét és identitását a valódi értékhordózókra (KEÉ‐t hordozó attribútumok) 

alapozottan  kell  növelni,  többek  között  a  kommunikáció,  az  idegenforgalom,  a 

turisztika, az ismeretterjesztés, az oktatás és a vendéglátás területén.  

 Az  identitástudatot  a  helyben  érintettek  (pl.  pásztorok,  kézművesek,  egyéb 

alkotóművészek stb.) aktívásának növelésével, a VH‐t érintő tevékenységekbe történő 

minél  közvetlenebb  bevonásával,  helyi  minőségi  kiadványok  és  termékek  körének 

bővítésével,  továbbá  a  VH  és  a  környező  települések  kapcsolatának  általános 

javításával is erősíteni kell. 
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 A VH  fenntarthatóságának növelését  innovatív  gazdaságfejlesztési programokkal,  (pl. 

helyi termékfeldolgozás), egyedi védjegyet hordozó termékek preferálásával is elő kell 

segíteni. 

 A VH területi széttagoltságából és amőbaszerű formai kiterjedéséből adódóan a külső 

környezetből  érkező,  fokozottan  érvényesülő  külső  zavaró  hatások  csökkentése 

érdekében védőzóna lehatárolása indokolt. 

 A kezelés hatékonyságának biztosítása megköveteli a vonatkozó  jogszabályi környezet 

egymással  ellentmondásban  lévő,  illetve  az  értékek  megőrzésével,  fenntartásával, 

fenntarthatóságával  összhangban  nem  álló  előírásainak  felülvizsgálatát, 

harmonizációját, különösen az alábbi témákban: 

- Tájba nem illő építmények létesítési kényszere állattartó telepeken  

(41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat‐egészségügyi Szabályzat kiadásáról) 

- Trágyatárolók létesítési kényszere – és az alóli felmentések – állattartó telepeken 

(59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint 

az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) 

- Tüzivíztárolók létesítési kényszere  

(28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) 

- A  pusztai  tájképben  nem  kívánatos,  de  jogi  értelemben  erdőnek  minősülő  fás 

területekkel kapcsolatos kötelmek és felmentések 

(153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról) 
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V.  TÁRSADALMI‐SZAKMAI RÉSZVÉTEL A KEZELÉSSEL 

KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATALBAN 
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V.  TÁRSADALMI‐SZAKMAI  RÉSZVÉTEL  A  KEZELÉSSEL 
KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATALBAN 

A VH kezelésért felelős Hortobágy Nemzeti Park  Igazgatóság számos módon és ponton van 

kapcsolatban a társadalom különböző szegmenseivel, amelyet elsődlegesen a természeti és 

kulturális örökség védelmén alapuló hatályos  jogszabályok, valamint az  igazgatóság alapító 

okirata foglalnak keretbe. 

A HNPI a világörökségi kezelés szempontjából több kulcsfontosságú intézményi funkciót tölt 

be  egyszerre:  a  VH‐n  természetvédelmi  kezelő,  valamint  2013  óta  az  EMMI  miniszter 

felkérése alapján a VH gondnoksági feladatait is ellátja. 

A Hortobágyi Nemzeti Park a VH‐t is magába foglaló védett természeti terület, melynek 98,5 

%‐a  állami  tulajdonban van,  amelynek 84%‐ban  a HNPI  a  vagyonkezelője. A  térségben  ‐ a 

Tisza‐tó okán  ‐ a Közép‐Tisza‐vidéki Vízügyi  Igazgatóság a másik nagy állami vagyonkezelő. 

Nem állami tulajdonú és vagyonkezelésű terület az egész VH‐nak csupán 1,5%‐a. 

Mindazonáltal  fontos,  hogy  a  VH,  az  azt  kezelő  szervezet(ek)  ne  szigetelődjenek  el  a 

gazdasági, a tudományos és társadalmi területek szereplőitől. A társadalmi elfogadottság és 

beágyazódás az örökségvédelem céljainak és érdekeinek érvényesítését is elősegíti. 

A HNPI Szervezeti és Működési Szabályzata a következőket fogalmazza meg: 

„7.4.1. Az  Igazgatóság  [HNPI] a  jogszabályokkal összhangban gondoskodik arról, hogy a 

természetvédelem,  és  így  az  Igazgatóság  célkitűzéseit  a  társadalom  megismerje  és 

tevékenyen vegyen részt azok megvalósításában. 

7.4.2. Az  előbbi  cél  érdekében az  Igazgatóság a  rendelkezésére álló  személyi  és anyagi 

lehetőségek  keretei  között  biztosítja  az  állampolgárok  részére  s  természetvédelemmel 

összefüggő  alapvető  ismeretek  megszerzését,  ehhez  a  közoktatás  és  ismeretterjesztés 

szerveinek, illetve a tömegtájékoztatási eszközöknek segítséget nyújt. 

7.4.3.  Az  Igazgatóság  működési  területén  kapcsolatot  tart  az  állami  és  társadalmi 

szervekkel. A természetvédelem céljait lehetőségeihez mérten ezen szervekkel ismerteti, a 

feladatok megvalósítása során kéri ezek segítségét és támogatását. 

7.4.4. Az Igazgatóság működése során rendszeresen kapcsolatot tart a területén működő 

öntevékeny természetvédő szervezetekkel, azokat lehetőség szerint bevonja munkájába és 

támaszkodik  eredményeikre, megteremtve  ezzel a  társadalom  öntevékeny  részvételét a 

természetvédelem területén.” 
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V.1. AZ ÉRDEKELTEK ÉS ÉRINTETTEK BEVONÁSÁRA 

SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK (FÓRUMOK, MECHANIZMUSOK, 

FOLYAMATOK) LEÍRÁSA 

 

Meglévő eszközök 

A világörökség gondnokság által működtetett eszközök 

 A VH‐n  a  közönségszolgálati  teendők  nagy  részét  a Hortobágy  településen  található 

látogatóközpont  látja el. Ugyan ez nevesítetten nem világörökségi  látogatóközpont, a 

céljait és tevékenységét tekintve azonban ennek megvannak az alapjai: a  létesítmény 

számos  lehetőséget  kínál  a  VH‐ra  érkező  turisták  számára,  a  további  programok 

kiindulási pontjaként  is; az  itt működő Tourinform  irodában tájékozódhatnak a térség 

turisztikai  programlehetőségeiről,  szállás‐  és  vendéglátóhelyeiről;  megtekinthetik  a 

puszta  természetrajzát  és  a  gazdag  élővilágot  bemutató  ingyenes  természetrajzi 

kiállítást; itt van a szakvezetett faluséta program kiindulópontja; a kézművesudvarban 

megismerkedhetnek  a  vidékre  jellemző  kézműves  mesterségekkel.  A  mesterek 

termékeit és egyéb nemzeti parki termékeket megvásárolhatják az ajándékboltban. A 

Látogatóközpont  konferencia‐  és  foglalkoztató  termeiben  lehetőség  van  szakmai 

rendezvények és diákprogramok szervezésére. Az érdeklődők személyesen,  telefonon 

és e‐mailben is tájékozódhatnak, illetve eljuttathatják észrevételeiket, javaslataikat.  

 A KEÉ attribútumaival kapcsolatos  ismeretterjesztés, bemutatás  is  lehetőséget kínál a 

HNP és a VH értékeinek, magának a világörökségi cím tartalmának és  jelentőségének 

nagyközönséggel  való  megismertetésére,  de  ezek  a  formák  csak  korlátozottan 

alkalmasak visszacsatolásra, valódi kétirányú kommunikációra. 

 A  térség  oktatási  intézményeivel  való  kapcsolattartás  a  környezeti  nevelés  keretein 

belül valósul meg. Ennek kettős célközönsége van, egyrészt a pedagógusok, másrészt a 

tanulók. Miután  az  ilyen  típusú  programokon  az  érintettek  hosszabb  időn  keresztül 

vesznek  részt,  illetve  gyakorta  visszatérő  vendégekről  van  szó,  a  tőlük  érkező 

visszacsatolás értékes információkkal szolgál. 

 A  gondnoksági  feladatokat  ellátó  HNPI  alapfeladatai  között  szerepel  a  kutatás,  a 

felsőoktatási  és  közművelődési  intézményekkel  való  kapcsolattartás  is.  Ezen 

kapcsolatrendszer  kutatói,  szakértői  bázist  jelent,  s  az  innen  érkező  információk, 

kutatási  eredmények  beépülnek  a  HNPI  kezelési  koncepciójába, másrészt  a  HNPI  is 

részt  vesz  bizonyos  kutatásokban  (pl.  a HNPI‐n  belül működik  a Debreceni  Egyetem 

Természetvédelmi Zoológiai Kihelyezett Tanszéke). 
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A Világörökség Gondnokság részvétele más szervezetek munkájában 

A Világörökségi Gondnokságot ellátó HNPI  több  szervezetben  teljes  jogú vagy hozzászólási 

joggal  rendelkező  tag.  Ezeken  a  mechanizmusokon  keresztül  a  HNPI‐nek  magának  is 

lehetősége nyílik  a  világörökségi  státusz  szempontjából  jelentős ügyekben  a VH értékeivel 

kapcsolatos érdekek képviseletére, vagy szakértői, tanácsadói részvételre. 

Az alábbiakban a világörökség szempontjából fontos tagságok szerepelnek: 

 Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságát a 17/2012.  (II.16.) Kormányrendelet hirdette 

ki, amelynek albizottságai között nevesítve van a Világörökség Szakbizottság, amely a 

11.§  (2) pont értelmében „A Világörökség Szakbizottság a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. 
törvény  (a továbbiakban: Vötv.) 6. §‐a szerinti  javaslattevő, véleményező és döntés‐előkészítő testüle.” 
Ennek a testületnek teljes jogú tagja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint a VH 

gondnoksága (a Vötv. 6.§ c). 

 Vidékfejlesztési  Minisztérium  Világörökségi  Munakcsoportja.  Ez  a  konzultációs 

munkacsoport  a VM,  az EMMI,  a  Forster Központ,  valamint  a VH‐val érintett  védett 

természeti  területek  nemzeti  park  igazgatóságaiból  álló  fórum,  amely  aktuális,  a 

természetvédelmet elsődlegesen érintő szakmai kérdéseket vitat meg szükség szerinti 

rendszerességgel.  

 Hajdú‐Bihar Megyei Értéktár Bizottság: a HNPI, mint a Hungarikum címet is viselő VH 

kezelője  és  egyúttal  a  megye  legjelentősebb  természetvédelmi  kezelő  szervezete, 

teljes  jogú  tagként  vesz  részt  a  bizottság  munkájában.  Ez  egyúttal  segíti  a  megye 

értékeivel, azok kezelőivel való kapcsolatépítést. 

 A  Hortobágyi  Természetvédelmi  és  Génmegőrző  Nonprofit  Kft.  (továbbiakban 

Génmegőrző Nonprofit Kft.), amely fölött a HNPI gyakorolja a tulajdonosi jogokat, tagja 

a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének, amely érdekképviseletet 

jelent, ugyanakkor minőségbiztosítási és értékesítési előnyökkel is jár, biztosítva ennek 

az őshonos háziállatnak a fennmaradását. 

 A  Magyar  Juh‐  és  Kecsketenyésztő  Szövetség  tagszervezete  a  Magyar 

Rackajuhtenyésztő  Egyesület,  amelynek  mind  a  HNPI  maga,  mind  pedig  a 

tulajdonában lévő Génmegőrző Nonprofit Kft. tagja.  

 Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület  (TDM) – a  jogszabályi keretek miatt 

ebben a HNPI‐nek csak konzultációs joga van.  

 Alföldi Legendárium Klaszter:  innovatív, újszerű  turisztikai vonzerőt,  termékkínálatot 

hoz  létre,  az  ún.  legendaturizmus  formájában,  amely  egyesíti  a  falusi,  az  öko‐  és  a 

kulturális  turizmus  jegyeit.  Nem  feltétlenül  a  turisztikailag  ismert  helyekre,  hanem 

inkább  a  kevésbé  frekventált  vidéki  helyszínekre  fókuszál,  amelyek  nem,  vagy  csak 

kevésbé vannak jelen a turisztikai fogadóhelyek között. Ezen tevékenység keretében a 

települések is hatékonyabban bekapcsolódhatnak a régió turizmusába, segíthet a helyi 

vállalkozók,  kistermelők,  népi  iparművészek,  kézműves  mesterek  termékeinek 

bevonása is. A helyi vendégfogadók speciális legendás túrákat szerveznek a térségben. 
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 A hazai nemzeti parkokban egységes szabályzat alapján működő nemzeti parki termék 

védjegy  rendszer  kapcsán  a  HNPI  közvetlenül  is  ösztönzi  a  minőséget  és  a 

fenntarthatóságot,  valamint  kezeli  a  védjegy  pályázatokat  és  kapcsolatot  tart  a 

védjegyjogosultakkal.  A már minősített  terméket  előállítók  (jellemzően  kézművesek) 

szervesen kapcsolódnak a VH KEÉ‐hez. 
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Javasolt eszközök 

 HNP Világörökség Fórum: A  fentieknél rendszeresebb egyeztetési mechanizmust kell 

létrehozni  a  HNP  Világörökségi  Fórum  meghonosításával,  amelynek  a  MAD‐ban 

listázott, s folyamatosan naprakészen tartott szereplők, érintettek, érdekeltek képezik 

az állandó meghívottait. 

A Fórum célja a VH‐n és közvetlen közelében élők, a VH‐hoz kötődő tevékenységet 

végzők, VH‐t illetően érintettek és érdekeltek hálózatának erősítése, azaz az információ 

és eszmecsere platformja.   Alkalmas beszámolók megtartására, workshop szerűen 

aktuális témák megvitatására. 

Ezen  fórum keretében a VÖ gondnokság beszámolót  tart a VÖ KET megvalósításával, 

előrehaladásával  kapcsolatban  (ide  értve  a  világörökségi  tanács  –  lásd  alább  – 

munkájáról, döntéseiről  is), másrészt a résztvevők  is közvetlenül visszacsatolhatják és 

egymással  megvitathatják  ezzel  és  általában  a  VH‐val  kapcsolatos  véleményeiket, 

javaslataikat, kéréseiket.  

A  fórum a  térségi kommunikáció egyik kiemelt eszközéül szolgálva  lehetőséget ad az 

alábbiakra: 

- Információátadás, az érintettek és érdekeltek kölcsönös tájékoztatása 

- Párbeszéd a VH ügyeit érintő aktuális kérdésekről 

- Kezelési prioritások és célok közös meghatározása  

- Abban  az  esetben, ha pl.  a  jogszabályi  keretek  az  érdemi  egyeztetést  nem  teszik 

lehetővé,  akkor  az  adott  céloknak,  feladatoknak  a megismertetése  (és  lehetőség 

szerinti elfogadtatása). 

- Az  érintettek,  érdekeltek  motiválása,  hogy  a  VH  értékeivel  összhangban 

cselekedjenek. 

Javasolt gyakoriság: évente 2 alkalommal 

Javasolt  helyszín:  a  VH‐t  övező  21  település  valamelyikén.  Figyelemmel  a  VH  nagy 

kiterjedésére,  a  rotációs  rendszer  alkalmazásával mindenki  számára  elérhetővé  kell 

tenni  a  részvételt  –  akár  kapcsoltan  az  adott  település  valamely  kiemelt 

rendezvényével.  Ezzel  a  települések  is  jobban  magukénak  érezhetik  a  VH‐t  és  a 

világörökség szellemiségét. 

  Feladat: 

- a fórumok ügyvitelének kidolgozása  

- a fórumok elindítása és bevezetése 

- a fórumok bevezetése a köztudatba 

  Felelős: Világörökségi Gondnokság 

 HNP Világörökségi Tanács intézményének felállítása: 

- A  Világörökségi  Tanács  a  VH‐n,  vagy  ahhoz  szervesen  kötődő,  tevékenykedő,  a 

tudományos  életben,  az  oktatás‐képzés  területén,  vagy  örökségvédelmi  ‐ 
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természetvédelmi,  illetve  egyéb  szakmai  szervezetekben  tevékenykedő 

szakemberekből  álló  testület.  A  tagokat  a  világörökségi  gondnokság  vezetőjének 

javaslatára  a  kultúráért  felelős  államtitkár  a  természet  védelméért  felelős 

államtitkárral  egyetértésben  kéri  fel  a  világörökségi  gondnoksági  megbízás 

időtartamra.  Eseti  jelleggel  és  egy‐egy  témával  kapcsolatban  a  tanács  további 

szakértőkkel is kiegészülhet. 

- A  Világörökségi  Tanács,  a  fenti  feladataival  összefüggésben  véleményező‐

döntéshozó  szereppel  bír  a  helyi  Világörökségi  Alapra  érkezett  pályázatok 

elbírálásában. 

- A  Világörökségi  Tanács  legfontosabb  feladata  a  Világörökségi  Gondnokság 

világörökségi  kezelési  feladatok  ellátásának  szakmai  támogatása,  tudományos 

megalapozása,  ajánlások,  vélemények megfogalmazásával  tanácsadás,  részvétel  a 

döntések előkészítésében, különösen amelyek érintik a KEÉ megőrzését. A testület 

ezen  túlmenően  szerepet  vállal  mind  a  VH,  mind  a  világörökségi  gondnokság 

társadalmi támogatottságának növelésében.  

- Ügyrendjét  a  tanács  maga  határozza  meg,  amelyhez  befogadja  a  világörökségi 

gondnoksághoz beérkezett és a gondnokság által tett javaslatokat. 

- A  tanácsülésekről  készült  jegyzőkönyvek,  illeteve  a  Világörökségi  Alappal 

kapcsolatos döntései felkerülnek a világörökségi gondnokság honlapjára. 

Tanácsülések javasolt gyakorisága: negyedévente, de sürgetően aktuális kérdések 

megvitatására ennél gyakrabban is. 

Feladat:  

‐ a tanácstagok kiválasztása és felkérése 

‐ a tanács működési szabályzatának kidolgozása 

‐ a tanács működési finanszírozása (költségtérítés, tiszteletdíj) 

 Világörökségi fogadóórák: az egyéni problémák, javaslatok, igények megbeszélésének 

is lehetőséget kell biztosítani, még ha azonnal nem is születik ezekben döntés és/vagy 

megoldás. Ez a lehetőség magában hordozza az egyéni megközelítésből adódó, sokszor 

tágabb  tájékozódási kör előnyeit. Az  ilyen eseteket  lehetőség van  továbbvinni akár a 

Világörökségi Fórum elé. 

Javasolt gyakoriság: havonta egyszer 

Feladat: 

- ügyfélfogadásra alkalmas helyiség(ek) kialakítása 

- a fogadóórák rendjének kialakítása 

- a fogadóórák bevezetése a köztudatba 

  Felelős: világörökség gondnokság 

 Hortobágyi  Pásztorrend  létrehozása:  nem  csak  a  ma  is  tényleges  pásztoréletet 

gyakorlók, de a puszta körüli  települések azon  lakói  is csatlakozhatnak, akik vállalják, 
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magukénak  érzik  a  pásztorhagyományok  őrzését.  A  pásztorrendbe  való  felvétel 

egyrészt  rangot,  másrészt  bizonyos  kötelezettségeket  is  jelent,  de  összességében 

hozzájárul ahhoz, hogy a hortobágyi pásztorok hagyományai, öröksége és ők maguk is 

személyükben  magasabb  erkölcsi  elismerést  kapjanak.  Ez  pozitívan  hat  a  pásztor‐

identitás megerősödésére. 

A pásztorrend megalakulása esetén annak egy demokratikusan választott képviselője 

teljes jogú tagként képviseli a pásztorokat és pásztorkultúrát a világörökségi tanácsban.  

Feladat: 

- A  pásztorságot,  valamint  a  VH  szellemiségét  hitelesen  képviselő  előljárók 

összegyűjtése 

- A pásztorrend szervezeti és működési kereteinek kialakítása 

Javasolt  felelősök  és  együttműködő  partnerek:  HNPI,  Génmegőrző  Nonprofit  Kft., 

Nemzeti Agrárkamara, civil szervezetek: állattenyésztők érdekképviseleti szervezetei 

 Tájékoztatás:  a  III.10.  fejezetben már  szerepelnek  azok  a  kommunikációs  csatornák, 

amelyeken  keresztül  a  világörökséggel  kapcsolatos  információk    eljuthatnak  a  tág 

értelemben vett érintettekhez, érdekeltekhez. Ezek közül e helyütt ki kell emelni a VH 

kezelőjének, a környező települések honlapját, a közösségi oldalak és az elektronikus 

hírlevél szerepét, az abban rejlő  lehetőségeket. Az  internet adta  lehetőségek egyrészt 

valódi,  kétirányú  kommunikációt  tesznek  lehetővé, másrészt  általa  költséghatékony 

módon a társadalom legszélesebb rétegei, célcsoportjai érhetők el. 
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Együttműködési lehetőség: 

- Országos és nemzetközi  szinten  szükség van a hazai VH‐k és a koordinációt ellátó 

intézmények  közös  fellépésére,  amely  csak  így  lehet  hatékony  a  világörökséggel 

kapcsolatos társadalmi tudatosság növelésében. 

- Térségi, helyi szinten a javasolt felelős a világörökség gondnokság. 

 

V.2.  ESZKÖZÖK, EGYEZTETÉSI ÉS KIIGAZÍTÓ 

MECHANIZMUSOK 

A  fenti,  már  működő  kapcsolatok,  tagságok  önmagukban  is  szabályozott  kereteket 

jelentenek,  amelyek  azonban  lehetőséget  adnak  a  spontán  jelentkező  szükségletek 

kanalizálására  A  létrehozott  platformok  működési  szabályzatát  és  az  egymáshoz 

kapcsolódásuk  részleteit,  a  visszacsatolási  mechanizmusok  részleteit  a  kezelési  terv 

elfogadása után ki kell dolgozni.  

A VH kezelése  szempontjából mind a Világörökségi Tanács ülésein, mind a Világörökségi 

Fórumokon figyelemmel kell kísérni a kezelési tervben és a kezelési kézikönyvben foglaltak 

V.1./1.ábra: A társadalmi részvételt biztosító eszközök kapcsolata a VH‐n 
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előrehaladását,  lehetőséget  kell  biztosítani,  hogy  a  résztvevők  kinyilváníthassák 

véleményüket,  kérdéseket  tehessenek  fel,  kéréseket  fogalmazhassanak  meg.  A 

jegyzőkönyveket  hozzáférhetővé  kell  tenni  a  résztvevők  és  a  többi meghívott  számára,  s 

biztosítani kell a véleményezés lehetőségét. A Világörökségi Fórumok kimeneti eredményeit 

a Világörökségi Tanács is megvitatja. 

A  fórumok  állandó  meghívottjaként  a  VM‐nek  és  a  Forster  Központnak  (Világörökség 

Titkárság)  lehetőséget  kell  biztosítani  a  közvetlen  részvételre,  különösen  azért,  mert 

várhatóan  számos  kérdés  magasabb  szintű  megoldást  kíván.  Ilyen  módon  a  VH‐val 

kapcsolatos, helyszínspecifikus kérdések  is  jobban artikulálódnak ezeken a magasabb szintű 

fórumokon. 

A  folyamatok  és  egyes  platformok  kapcsolódásának  egyszerre  kell  szolgálnia  mind  a 

horizontális,  mind  a  vertikális  információáramlást,  ami  a  transzparencia  egyik  lényeges 

alapfeltétele és jellemzője. 

Miután ez a típusú társadalmi részvétel nem csak a világörökségi helyszín ügyeit érintően, de 

más ügyekben  sem nevezhető  gyakorlatnak,  fontos  feladat ennek megfelelő bevezetése  a 

köztudatba. A  lehető  legnagyobb körültekintés és megfelelő előkészítés mellett  is arra kell 

számítani, hogy  időbe  telik, míg az érdekeltek és érintettek  felismerik a  részvételben  rejlő 

lehetőségeket és élnek is velük. A világörökség gondnokság felelőssége, hogy mint operatív, 

végrehajtó és koordináló szervezet ezeket a folyamatokat facilitálja. Minél előbb szükséges a 

HNPI  alapító  okiratának  és  SZMSZ‐ének  módosítása,  beemelve  abba  a  világörökség 

gondnoksággal  járó  feladatokat,  ezt  legkésőbb  a  KET  kihirdetését  követően,  a  kihirdető 

kormányrendelettel összhangban meg kell megtenni. 

 

V.3.  KONFLIKTUSFORRÁSOK, KONFLIKTUSKEZELÉS 

A konfliktuskezelés lényegében az egyeztetési mechanizmusok speciális esete. Tekintve a VH 

különleges  helyzetét  ‐  jogi  oltalom  és  egyéb  jogi  keretek,  vagyonkezelői  viszonyok  ‐ 

elmondható,  hogy  a  VH‐n  belül  az  esetleges  konfliktusok  forrása  elsősorban  a  jogi 

szabályozási  környezetből  (Natura  2000  szabályok),  másrészt  a  HNPI  által  megörökölt 

problémákból fakad. 

Elsősorban Hortobágy településen, másodsorban a VH körüli településeken okozott komoly 

konfliktusokat,  hogy  a  védettségi  szint  helyreállítása  során  a  puszta  –  korábban  a  helyi 

közösségek  használatában,  kezelésében  lévő  területei  (volt  állami  gazdasági  földek)  –  a 

nemzeti park vagyonkezelésébe kerültek. Bár ehhez  társult kompenzáció, az egész helyzet 

helyi társadalmi megélése máig negatívan kihat a védett terület és az azt kezelő  intézmény 

megítélésére.  Hortobágy  település  helyzetét  az  is  speciálissá  teszi,  hogy  – mint  ez  több 

alkalommal  is bebizonyosodott  –  a  lakosság  egy  része  az  állami  gazdaság megszűnését,  a 

foglalkoztatási  viszonyok  romlását  a  nemzeti  parknak  tulajdonítja.  Ezt még  az  sem  tudta 
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felülírni,  hogy  az  állami  gazdaság  megszűnése  után  számos  lakos  a  HNPI,  és  a  később 

létrehozott Génmegőrző Nonprofit Kft.‐ben kapott munkalehetőséget. 

A  nemzeti  park  korábban  – mikor még  hatósági  jogkörrel  rendelkezett  ‐  korlátozó  (néha 

indokolatlan) intézkedéseivel sok ellenséget szerzett.  

Ezeket  a  főként  korábban  keletkezett  konfliktusokat  csak  lassan  lehet  feloldani.  Ennek 

módozatai: 

 A  fentebb kifejtett kommunikációs csatornák, hiszen a kölcsönös tájékoztatás segíti a 

kölcsönös megértést is. 

 A  partnerségek  kiépítésével,  együttműködési  megállapodások  aláírásával,  pl.  a 

turizmus,  az  oktatás–környezeti  nevelés  területén,  a  pásztorképzés  és  a 

pásztorkultúrát megjelenítő rendezvények területén. 

 Miután a konfliktusok  forrása  zömmel valójában gazdasági gyökerű, a VH és  térsége 

pedig  nem  sorolható  a  gazdaságilag  erős  térségek  közé,  az  iderendelhető  pénzügyi 

források  növelésén  keresztül  jelentősen  oldani  lehet  és  kell  a  vélt  vagy  valós 

sérelmeket, konfliktusokat. Ennek módozatai: 

-  A  térség  számára  elérhető  pályázati  rendszerekben  (EU  operatív  programok, 

Norvég  és  Svájci  Alap,  LEADER  források,  stb.)  nevesíteni  a  VH‐hoz,  a  kiemelkedő 

egyetemes értékhez kötődő intézkedéseket, pályázati felhívásokat  

- Megerősíteni  és  kiterjeszteni  azokat  a  támogatási  rendszereket,  amelyek  már 

léteznek, s elemeiben  jelenleg  is kapcsolódnak a VH értékeinek megőrzéséhez  (pl. 

Agrár‐környezetgazdálkodási program) 

- Egy központi  forrásokból  feltöltendő Világörökségi Alap  létrehozásával, amelyből a 

VH  KEÉ‐hez  illeszkedő  települési  kezdeményezéseket  lehet/kell  első  sorban 

támogatni  egyfajta  pozitív  „diszkriminációként”,  valamint  az  esetleg  szükséges 

korlátozások  kompenzációs  forrásaként.  Ennek  adminisztratív  és  operatív  kezelő 

szervezetének  a  világörökségi  gondnokságnak  kell  lennie,  míg  a  döntéshozó 

grémiuma a világörökségi tanács. 

o A  munkahelyteremtő  programok  kapcsán  speciális,  a  VH‐t  és  térségét  nevesítő 

intézkedéscsomagot  kell  kidolgozni.  A  VH  értékelemeivel,  attribútumaival  azok 

fennmaradását  és  bemutatását  szolgáló,  azaz  ilyen  típusú  tevékenységet végző 
vállalkozásokat adókedvezményekkel is ösztönözni kell. 

- A gazdasági ösztönzők kapcsán egyrészt biztosítani kell, hogy a már meglévő és új 

pályázati  és  támogatási  formákról  a  tájékoztatás  eljusson  a  térségbe  az 

érintettekhez.  A  meglévő  tájékoztató  mechanizmusokon  (pl.  agrárkamarák, 

vidékfejlesztési  hivatalok,  önkormányzatok  és  intézményeik)  túl  ebben  a 

Világörökségi  Gondnokságnak  is  szerepet  kell  vállalnia,  és  kommunikációs 

csatornáin keresztül is segítenie kell az információáramlást. Másrészt ezen források 
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felhasználásával  kapcsolatban  érvényt  kell  szerezni,  hogy  a  közpénzek 

felhasználásának nyilvánossága garantált legyen az egyes folyamatokban. 

Jogszabályi konfliktusok feloldása: Amint a MAD feltárta, néhány jól körülhatárolható 

esetben a jelenlegi hazai jogrend tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek hátrányosak a 

VH KEÉ fennmaradása, állapotának javítása szempontjából. Azon kérdések, amelyek 

kormányrendelet szinten (értsd a KET mint kormányrendelet kihirdetésével) képesek 

orvosolni a problémákat a KET IV. fejezetben szabályozási szinten is helyet kaptak. Az ennél 

magasabb , törvényi szintű szabályozás módosítását, amely a VH szempontjából pl. az 

"Erdőtörvényt" jelenti, a KET kereteit jóval meghaladó jogi és szakmai érveket szem előtt 

tartó ágazati szintű egyeztetéseket kell folytatni. (a IV. 4. fejezet intézkedési javaslatai között 

szerepelnek ezen témakörök.) 

Konfliktusok feltárása és kezelése: egyrészt teret kell adni vélt vagy valós sérelmek, 

ellentétek felszínre kerülésének (ezekre a fent vázolt eszközök alkalmasak), amelyek 

feloldását kizárólag a párbeszéden és a megoldások közös keresésén keresztül lehet elérni. 

Egyes kérdéseket illetően felmerül akár a mediátor bevonásának szükségessége is (ezt a 

hazai viszonyok között még nem igazán elterjedt békítő mechanizmust a nemzetközi 

színtéren sikeresen alkalmazzák szakmai, de akár társadalmi, gazdasági jellegű konfliktusok 

kezelésére). 
 

V.4.  A MAD‐KET FOLYAMAT TÁRSADALMASÍTÁSI 

FOLYAMATA ÉS TAPASZTALATAI 

A  világörökségi helyszínre  készülő  kezelési  terv  széleskörű  társadalmi‐szakmai  egyeztetése 

több lépcsőben történt. 

Az egyeztetésben résztvevők köre: 

A, önkormányzatok, államigazgatási szervek 

B, társadalmi szervezetek, civil egyesületek 

Az  egyeztetési  sorozat  első  fóruma  a  tervkészítési  folyamatot,  a  világörökségi  helyszínt 

ismertette. 

A  második  fórum  témakörei  a  résztvevők  körére  szabottan  kerültek  megosztásra.  A 

társadalmi  egyeztetés  alapvető  célja  a  KET  lehetséges  irányainak  közös  megvitatása,  az 

érintett  szereplők  visszajelzéseinek  összegyűjtése,  KET‐be  építhető  javaslatok,  ötletek  és 

fejlesztési irányok összegyűjtése.  

A  fórumsorozat  harmadik  része  a  világörökségi  helyszín  kiemelkedő  egyetemes  értéke 

megőrzését szolgáló stratégiai  irányok  rövid bemutatása és példa kiragadás a kezelési  terv 

részletes  szabályozásra  vonatkozó  tervezetéből.  (A  második  és  harmadik  dupla  fórumok 

jegyzőkönyveit a mellékletek tartalmazzák.) 
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A fórumsorozat a jogszabályban előírtak alapján került lefolytatásra, a meghívottak körét az 

önkormányzatok  és  államigazgatási  szervek  csoportjából  a  területileg  illetékességgel 

rendelkezők alkották. 

A  társadalmi  szervezetek és  civil egyesületek körében a  területileg  illetékes agrárkamarák, 

turisztikai szervek, gazdálkodó szervezetek, természetvédelmi egyesületek, múzeumok lettek 

értesítve.  A  fórumsorozat  tematikus  felépítése  alapján  a  tervezési  feladat  ismertetése,  a 

kezelési  terv  megvitatása,  javaslatok  tétele,  majd  az  egyeztetés  előtt  álló  kezelési  terv 

bemutatása egymásra épülő  rendszer,  amely  teljesen úgy éri el  a  célját, ha  a  jóváhagyott 

kezelési  terv bemutatása  is  szerepel majd a  sorozat  további  lépcsőjében és a végrehajtási 

szakaszban  is  lesz  visszacsatolás  a  konkrét megvalósítás  során megrendezett  tájékoztatók, 

egyeztetések keretében. 

A  fórumok  pozitív  hozadéka  leginkább  a  sorozat  második  fórumán  felvetett  konkrét 

javaslatok  formájában  jelentkezett, melyek  ‐ mérlegelés  után  ‐ már  a  jelen  kezelési  terv 

készítésekor figyelembe vehetők voltak. 

A fórumsorozat negatívuma a résztvevők alacsony száma, annak ellenére is, hogy a fórum a 

VH‐t övező terület súlypontjaiban lévő helyszíneken  (Hortobágy, Balmazújváros, Nádudvar) 

került megrendezésre. 

A fórumok, bár kevés résztvevővel zajlottak, de a céljukat elérték, a meghirdetett előadások 

elhangzottak, illetve a felvetett témákhoz volt hozzászólás, esetenként párbeszéd is kialakult. 

A fórumok folytatása (lásd V.1. pont Világörökségi Fórum) ‐ az eddigi fórumok tapasztalatai 

és  a  visszajelzések  alapján  ‐  a  kezelési  terv  jóváhagyása  után  következhet,  amelyek 

keretében  lesz  lehetőség  a  végleges  kezelési  terv  ismertetésére,  majd  az  idővel 

felhalmozódó  tapasztalatok  nyomán    szükséges  a  felvetődött  problémák  megbeszélése, 

megoldása.  

A kevés számú résztvevő miatt az első fórum meghirdetését követően elektronikus kérdőíves 

megkeresés  történt,  mely  arányaiban  magasabb  érdeklődő  számot  mutatott,  mint  a 

személyes  részvételt  igénylő  fórum.  Ezen  tapasztalat  alapján  célszerű  a  kezelő  szervezet 

honlapján  lehetőséget biztosítani a gyakorlati alkalmazás  során  felmerülő azonnali választ, 

megoldást igénylő problémák felvetésére. A honlap és tárhely működtetését biztosítani kell. 

A hatóságok bevonásának elsődleges színterei szintén az egyeztető fórumok voltak, amely 

azonban nem bizonyult igazán hatékonynak, azaz a hatóságok képviselői sem igazán éltek 

ezzel az egyeztetési lehetőséggel. 
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Egyezető fórum Nádudvaron, 2014. április 11.

 
A jövőbeli egyeztetések alapelvei: 

 Nyilvánosság:  a  világörökségi  gondnokságnak  naprakészen  kell  tartania  VH 

szempontjából érintettek és érdekeltek listáját és elérhetőségeiket, akiket a különböző 

csatornákon elér, informál, mozgósít, stb.; ám ez a  lista közel sem exkluzív, azaz ezzel 

együtt  mind  a  világörökségi  kezeléssel  kapcsolatos  információk,  mind  pedig  a 

különböző események nyilvánosságát biztosítani kell. 

 Átláthatóság: a világörökség helyszín megőrzését,  fennmaradását érintő döntésekkel, 

mechanizmusokkal  kapcsolatos  információkat  a  szűkebb  és  tágabb  közvélemény 

számára nyilvánossá és elérhetővé kell tenni.  

 Vélemény nyilvánítás támogatása: egyrészt a fentebb vázolt eszközök alkalmazásával, 

amelybe be kell építeni a visszacsatolási mechanizmusokat. 

 Területi lefedettség: miután a VH jelentős kiterjedésű, s a VH‐t övező települések távol 

esnek  egymástól,  biztosítani  kell,  hogy  különösen  a  világörökségi  fórumok,  egyes 

esetekben  akár  kihelyezett  világörökségi  tanácsülések,  ne  mindig  ugyanazon  a 

helyszínen  legyenek.  Ennek  egy  másik  aspektusa  kapcsán  törekedni  kell  arra  és 

támogatni kell, hogy a VH‐t övező  települések  identitásukban maguk  is világörökségi 

kapuként definiálják magukat. 

 Tematikai lefedettség: Míg az érintettek és érdekeltek együttműködésében elsősorban 

az  őket  érdeklő  témáknak,  problémáknak,  illetve  ezek    megvitatását  kell  előtérbe 

helyezni, egyúttal azt is ki kell küszöbölni, hogy egyoldalúvá, ismétlő jellegűvé váljanak 

az egyezetések. 

 Esélyegyenlőség biztosítása.   



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
215 

 

VI.  FINANSZÍROZÁS 
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VI.  FINANSZÍROZÁS 
A  VH  finanszírozása  önmagában  is  egy  sokrétű,  a  kezelés  valamennyi  területének 

finanszírozására  kiterjedő  komplex  feladat.  Elsődlegesen  természetesen  a  KEÉ  és  annak 

attribútumainak megőrzéséhez szükséges beavatkozásokhoz kell  forrásokat  rendelni, de ez 

önmagában nem elegendő a VH hatékony és teljes körű finanszírozásához. Ezért valamennyi, 

a  kezelési  tervben  megfogalmazott  cél‐  és  eszközrendszerhez  tervezni  kell  a  pénzügyi 

szükségleteket.  Ez  az  átfogó  tervezés  pénzügyi  oldalról  körvonalazza  a  kezelési  terv 

hatályának 7 évére  tervezett  feladatok nagyságrendjét és ad kiindulópontot a kormányzati 

szintű tervezéshez, különös tekintettel arra, hogy a Vötv. végrehajtása valamennyi hazai VH 

finanszírozásának  összehangolását  is  megkívánja,  nem  csupán  a  központi  költségvetési 

források  elosztása  és  a  világörökségi  gondnokságok  normatív  támogatásának  biztosítása 

miatt, de az egyéb pénzügyi eszközök, elsősorban az uniós források elérése, annak  feltételi 

rendszerének maghatározása kapcsán.  

A VH alapvető finanszírozási igénye 

A  VH‐t  érintően  két  állami  szereplő  a  meghatározó  vagyonkezelő:  1.  a  VH‐nak  84%‐án 

vagyonkezelői  jogokkal  rendelkező Hortobágyi Nemzeti Park  Igazgatóság  és;  2.  a  Tisza‐tó 

kapcsán  a  Közép‐Tisza‐vidéki  Vízügyi  Igazgatóság,  mely  a  VH  14,5  %‐án  gyakorolja  a 

vagyonkezelői  jogokat, mindketten  állami  tulajdonú  területeken.  Bár  ténylegesen  a  VH‐n 

elhanyagolható  százalékban  vannak  önkormányzati  tulajdonú  területek,  a  térség 

összességének szempontjából és VH‐t övező területek szempontjából nagy jelentőséggel bír 

az  itt  lévő  21  település.  Fontos  leszögezni,  hogy  a  HNPI  kivételével  egyik  szereplőnek 

sincsenek  allokálva  a  költségvetésében  a  VH‐ra  vonatkozó  források,  így  csak  az 

összköltségvetési adatokra szorítkozhatunk. 

A három legfontosabb „szereplő” bevételei a 2011‐es évben a következőképpen alakultak: 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: 2,1 MrdFt 

Közép‐Tisza‐vidéki Vízügyi Igazgatóság: 5,8 MrdFt 

21 VH‐val érintett önkormányzat: 52,2 MrdFt 

A VH‐hoz kötődő, elsősorban gazdálkodók  (főként a HNPI bérlőinek), valamint a  térségben 

működő  vállalkozások,  civil  szervezetek  finanszírozási  helyzetének  feltárása meghaladja  a 

MAD‐KET kereteit, de lényegében a tulajdoni viszonyokat tekintve (98.5% állami tulajdon) a 

KEÉ  megőrzésével  kapcsolatos  feladatokat  ellátó  kulcsszereplők  finanszírozását  kell 

biztosítani.  Ebben  a  tekintetben  kétségtelen  a HNPI  ‐ mint  a  VH  kinevezett  világörökségi 

gondnokságának ‐ elsődleges szerepe 

A HNPI finanszírozási helyzete és igénye 
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A HNPI önállóan gazdálkodó központi költségvetési  szerv, amely ugyan  jelentős  (2013. évi 

jelentés  alapján,  a mérleg  szerint 31 968 M  Ft)  vagyonnal  rendelkezik, és  szintén  jelentős 

éves  bevételi  (3  232  M  Ft)  és  kiadási  (3  126  M  Ft)  forgalmat  bonyolít,  ezen  pénzügyi 

erőforrások  azonban  az  intézmény  teljes működési  területén  (1  747  744  hektár,  vö.  VH 

területe  74  865  ha)  fellépő  valamennyi  tevékenységére  és  a  vagyonkezelésében  lévő 

területek és objektumok fenntartására szolgálnak.  

A HNPI bevételei 2013‐ban 

Megnevezés  Összeg (Ft) 

Intézményi működési bevétel  1 011 795 994 

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz   1 063 735 629 

Felhalmozási bevételek  906 492 

Felhalmozási célú támogatás átvett pénzeszköz  842 869 176 

Központi, irányítószervi támogatás  306 864 000 

Maradvány  6 081 195 

Összesen  3 232 252 486 

 

A HNPI 2013. évi bevételeinek százalékos megoszlása 
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A HNPI kiadásai 2013‐ban 

Megnevezés  Összeg (Ft) 

Személyi juttatás  540 802 134 

Járulékok  136 382 675 

Dologi kiadások  1 473 272 693 

Felújítás  83 495 299 

Beruházás  872 035 647 

Felhalmozási célú vissza térítendő támogatás  20 600 000 

Összesen  3 126 588 448 

 
A HNPI 2013‐as kiadásainak százalékos megoszlása 

       

 
A  HNPI  valamennyi,  a  VH  megőrzésével,  fenntartásával,  bemutatásával  kapcsolatos 

feladatokat  ezen  keretek  között  finanszírozta.  2013‐tól  az  igazgatóság  a  világörökségi 

gondnoksági  feladatok támogatására  (fejezeti átirányítás alapján) évi 8 M Ft támogatásban 

részesül.  

A  fentiek  értelmében  a  VH  és  az  azzal  kapcsolatos  feladatok  önálló  költségvetéssel  nem 

rendelkeznek, maga a világörökség gondnokság  sem képez önálló  szervezeti, költségvetési  

egységet (hiszen maga a HNPI kapta meg a VÖ gondnoksági feladatokat).  

   

17,30%
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Az  intézményi  finanszírozásból  áttételesen  következtethetünk  a  VH  finanszírozására, 

amelyről a következők rajzolódnak ki: 

 A központi költségvetési támogatás ugyan biztos bevételt jelent, de arányában 2010 és 

2013  között 5 és 34%  között  változott,  s  az elmúlt években  rendszeresen  zárolás és 

elvonás is jelentkezett. 

 A  területalapú  támogatás ugyan egy biztos és  jelentős arányú bevételi  forrás, ennek 

beérkezése  azonban  sokszor  hónapokban mérhetően  késik,  amelyből már  többször 

támadtak likviditási problémák. 

 A HNPI finanszírozásában  jelentős szerepet  játszanak a pályázati források (a 2013‐ban 

elnyert – KEOP források – összege 7 540 M Ft volt). 

 Földek bérbeadásából stabilan a bevételek kb. 30 %‐a származott (amely azonban nem 

kizárólagosan a HNP területén található földeket jelenti).  

 A  turisztikai  bevételek  nem  jelentősek  (kb.  3%),  ezekre  alapozni  a  KEÉ megőrzését, 

kezelését nem lehet 

A MAD‐KET elemzésekre alapozva, a finanszírozási igényekre vonatkozóan az a következtetés 

vonható  le,  hogy  a  pályázati  források  és  támogatási  rendszerek  nélkül  ma  már  az 

alapfeladatok  sem  láthatók  el,  pusztán  a  költségvetési  normatívára  alapozva.  Ezek  a 

bevételek (különösen a pályázati források) csak az elnyert pályázatok idejére biztosítanak 

tervezhető  forrásokat  (amely  rendszerhez  a  HNPI  szervezetében  és  működésében 

adaptálódott  –  külön  szervezeti  egység  foglalkozik  a  pályázatok  szervezésével, 

ügyintézésével),  a  pályázatok  sikere  azonban  nem  garantált,  ezek  előkészítése  és 

adminisztrációja  önmagában  is  jelentős  forrásokat  emészt  fel.  Problematikus,  hogy  pl.  az 

állagmegóvást  szolgáló  beavatkozások  is  ilyen  keretek  között  valósulnak  meg,  pedig  a 

karbantartásra,  állagmegóvásra  egy‐egy  objektum  esetében  rendszeresebben  van 

szükség, mint az a periódus amíg bekerülhet egy pályázati csomagba. Ez nem VH specifikus 

jelenség, hiszen nincsenek kifejezetten az örökségvédelmet szolgáló hazai források, már a 

központi  költségvetési  szervek  költségvetésében  sem  szerepel  felújítási  alap.  Bár  a 

világörökségi  cím  elnyerése  óta  a  HNPI  tízmilliárdos  nagyságrendű  pályázati  forrásokat  is 

bevonva,  illetve egyéb bevételeiből  is  jelentős ráfordítással   eredményeket ért el a VH KEÉ 

megőrzésével  kapcsolatban, ezek üteme még  így  is messze elmarad  a  kívánatostól,  illetve 

voltak‐vannak  olyan  területek,  amelyek  alulreprezentáltak  voltak  (pl.  kulturális  örökség 

elemei)  

A VH KEÉ megőrzésével és működésével kapcsolatos finanszírozási igények 

Az  alábbiakban  az  előző  fejezetekben  kirajzolódott  kezelési  szükségletekhez  rendelhető 

finanszírozási  szükségletek  összegzése  található,  feltüntetve  azt  is,  hogy  a  2014‐2020‐as 

időszakban  mikor,  milyen  nagyságrendben  és  javaslati  szinten,  milyen  forrásokból 

származóan javasolt biztosítani, szintén érzékeltetve a prioritásokat (fontosság és sürgősség 

szempontjából). Az  alábbi  forrásigények  természetesen  becsült  összegek,  de  viszonylag  jó 
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közelítést  tettek  lehetővé  a  korábbi  projektek  és  kezelői  beavatkozások  kiadásaival 

kapcsolatos tapasztalatok.  

A  táblázat  struktúrája  leképezi  a  KEÉ  és  annak  attribútumaihoz  közvetlenül  kapcsolódó 

igényeket,  illetve  az  egyéb,  a  kezelés  tágabb  kontextusában  értelmezhető,  de  szintén 

nélkülözhetetlen elemeket. 

A  MAD‐KET  kidolgozása  arra  is  rávilágított,  hogy  számos  területen  a  jelen  tervezési 

időkeretet  messze  meghaladó  feltételező  vizsgálatokra  van  szükség.  Ezeket  egy  részét 

feltétlenül  szükséges  a  lehető  leghamarabb  megkezdeni,  amelyek  alapján  a  kezelési 

kézikönyvet is megalapozottabban lehet összeállítani. Mind a vizsgálatok elvégzéséhez, mind 

pedig  a  kezelési  kézikönyv  kidolgozásához  szükségesek  azok  a  szakmai  kompetenciák, 

szakemberek bevonása, amelyek a MAD‐KET kidolgozásához is.  
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Cél, feladat 

 

 

 

 
Szakmailag fontos és sürgős 

Szakmailag fontos, kevésbé sürgős 
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1. Tájat meghatározó természeti értékekkel kapcsolatos beavatkozások: 3 000 M Ft 

1.1. A VH‐n és az azt övező 
területeken található, eddig a HNPI 
által még fel nem számolt (de 
nélkülözhető, tájesztétikai, 
hidrológiai szempontból pedig káros) 
csatornák, árkok, töltések és 
dűlőutak felszámolása    

2015‐2020 500 ●    ●       

 

1.2. A VH‐n és az azt övező 
területeken, és terjedő invazív fa‐ és 
cserjefajok (gyalogakác, amerikai 
kőris, zöld juhar és bálványfa, 
bokrosodással és fával benövéssel 
megvalósuló tájromboló hatásai) 
teljes eliminilása, az érintett 
földtulajdonosok és állami 
vagyonkezelők bevonásával  

2014‐2020 1 000 ●    ●       

 

1.3. A Hortobágyi Csillagoségbolt 
Park kibővítése a Dél‐Hortobágyra is, 
annak előkészítő munkálataival.  

2014‐2020 1 000 ●    ●       
 

1.4. A Hortobágyi Csillagoségbolt 
Park protokollja szerint a 
fényszennyezés csökkentése  

2015‐2019 500     ●    ●   
 

2. Tájkép, kiemelkedő, egyedi látványminőség biztosítása: 9 925 M Ft 

2.1.Tájalkotó elemek számbavétele, 
térképi és látványkataszter készítése 
(alapfelmérés + 7 évente 
felülvizsgálat) 

2014, 
2020 

25 ●  ●  ● 

    

2.2. Elhagyatott, használaton kívüli, 
különböző mértékben romos 
állattartó telepek és maradványaik 
felszámolása, melyek esetében 
nyilvánvalóan nincs már mód azok 
renoválására, újra használatba 

2017‐2020 500

●  ●     
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vételre. 

2.3. A VH‐n és az azt övező 
területeken található, nem „tájba 
illő”, esztétikailag problémás 
(általában modern és/vagy 
túlméretezett) épületek, építmények 
(pl. beton trágyatárolók, tűzivíz‐
tárolók) utólagos tájba‐illesztése. 

2014‐2020 1 000 ●  ●  ●  

 

2.4. Az elbontott mihályhalmi volt 
szovjet laktanya helyén tájba illő, 
ugyanakkor nagyüzemi méretű 
teleltető telep létesítése, a HNP 
határán. 

2015‐2018 500 ●  ●    

 

2.5. A VH‐n és az azt övező 
területeken található légvezetékek 
földkábelbe tételének folytatása.  

2014‐2020 7 300 ●    ●        ● 

2.6. A tájképet zavaró, horizontot 
takaró fasorok felszámolása, nagy 
erdőtömbök feldarabolása (kerek 
erdővé, szárnyékerővé alakítása)   

2017‐2020 600 ●  ●  ● 

  

3. Hagyományos tájhasználat elősegítése: 8 504 M Ft 

3.1. Közösségi legeltetés 
rendszerének kialakítása – 
megvalósíthatósági tanulmány 

2014‐2015 4 ●           
 

3.2. VH mezőgazdasági mintaterület 
kialakítása és monitorozása  

2014‐2020 7 200   ●         
 

3.3. Legelő állatlétszám fejlesztése 
megfelelő fajtájú állatokkal, 
megfelelő %‐os arányban 

2014‐2020 600   ●    ●    ● 
 

3.4. Önmaguktól megújulni képtelen, 
a hagyományos állattartáshoz kötődő 
pusztai kerekerdők, szárnyékerdők 
felújításának megkezdése. 

2015‐2020 500   ●  ●    ●   

 

3.5. Csordahajtó utak, csordakihajtás 
újra indítása az erre alkalmas 
településeken. (Balmazújváros, 

Évente  200   ●  ●  ●  ●   
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Szakmailag fontos és sürgős 

Szakmailag fontos, kevésbé sürgős 
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Nádudvar, Hortobágy, Nagyiván, 
Egyek, Tiszacsege) 
Megjegyzés: 
Előkészítés, tervezés, megállapodás előkészítése, egyéb 
indulási feltételek megteremtése, Pásztorok 
alkalmazásának  kapcsolódó költségei. Utóbbi költség 
viselése a csordakihajtás népszerűsítése miatt 
szükséges. (Vagy az állatok által legelt takarmány 
ingyenessé tétele.) 

4. Régészeti lelőhelyek megőrzése: 590 M Ft 

4.1. Nyilvántartások és dokumentálás  2014‐2020 30 ●    ●         

4.2. Szisztematikus régészeti 
topográfiai munka elvégzése 

2016‐2020 60 ●  ●  ●       
 

4.3. A VH‐n és az azt övező 
területeken található halmok 
rekonstrukciója.  

2017‐2020 500 ●    ●       
 

5. Műemléki értékek megőrzése: 4 775 M Ft 

5.1. VH‐n és az azt övező területeken 
található,  nem megfelelő állapotú 
pásztorépítmények, és a telepeken 
kívüli, pusztai gémeskutak felújítása 
eredeti karakterük megtartásával. 

2014‐2020 4 000 ●  ●  ●  ●     

 

5.2. Karbantartás, javítás, 
állagmegóvás 
 

2014‐2020 600 ●  ●  ●  ●      ● 

5.3. Dokumentációk: 
‐ Építészettörténeti 

dokumentáció készítése a 
műemlékekről 

‐ Inventarizáció‐értékleltár 
(pásztorépítmények, központok 
építményei) 

‐ Felmérési dokumentációk 
készítése (pásztorépítmények, 
központok építményei) 

‐ Rehabilitációs épülettervezések

  145 ●  ●  ●       

 

5.4. VH specifikus műemléki érték 
kiadványok, mintakönyvek 

  30            
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Cél, feladat 

 

 

 

 
Szakmailag fontos és sürgős 

Szakmailag fontos, kevésbé sürgős 
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6. Szellemi örökség (pásztorkultúra) megőrzése: 420 M Ft 

6.1. Pásztorok közvetlen dotálása 
(bérezés emelése, viseleti darabok 
beszerzésének könnyítése, 
támogatása), melynek célja, hogy 
vonzó, anyagilag, erkölcsileg 
megbecsült szakma legyen a 
pásztorkodás. 

2015‐2020 200 ●  ●    ●  ●   

 

6.2. Pásztorünnepek, 
pásztorrendezvények támogatása 

Évente  70   ●  ●       
 

6.3. Gyűjtemények szakszerű tárolása 
illetve bemutatása 

2014‐2020 50 ●    ●       
 

6.4. Világörökség Archívum 
létrehozása 

2017‐2020 100 ●  ●  ●       
 

7. Bemutatás, látogatók fogadása, turizmus: 2 545 M Ft 

7.1. Vonzerőleltár készítése, 
karbantartása 

Évente  2 ●           
 

7.2. Piackutatás 1., információk a 
releváns célcsoportok fogyasztói 
szokásairól, utazás előtti 
preferenciáikról   

3‐5 évente 40 ●  ●  ●       

 

7.3. Piackutatás 2., információk 
utazás alatti fogyasztói szokásokról a  
kártyarendszer felhasználásával  

Évente  3 ●  ●         
 

7.4. Hortobágy brandépítés   2014‐2020 5 ● ●          

7.5. Desztinációmarketing eszközök 
célcsoportokra optimalizált 
alkalmazása 

Évente  280 ●    ●      ● 
 

7.6. Termékfejlesztés 1., 
programcsomagok kialakítása a 
meglévő attrakciók hasznosításával 

2014‐2016 15     ●      ● 
 

7.7. Termékfejlesztés 2., 
programcsomagok fejlesztése 
attrakciófejlesztéssel, új attrakciók 
létrehozásával 

2015‐2020  2 000 ●    ●      ● 
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Cél, feladat 

 

 

 

 
Szakmailag fontos és sürgős 

Szakmailag fontos, kevésbé sürgős 
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zés (év) 
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ás becsült 
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7.8. Termékfejlesztés 3., 
programcsomagok fejlesztése helyi 
termékek és szolgáltatások 
bevonásával, minősítésével, térségi 
együttműködéssel 

2014‐2020 70   ●  ●      ●  ● 

7.9. Hortobágy turisztikai 
kártyarendszer bevezetése, 
működtetése 

2014‐2020 100   ●  ●      ● 
 

7.10. Látogatómenedzsment   2014‐2020 30   ●  ●      ●   

8. Szakmai képzés, továbbképzés: 93 M Ft 

8.1. Belső továbbképzések  2014‐2020 7 ●             

8.2. Országos rendszerű 
továbbképzés * 

2014‐2020
10 ●    ●       

 

8.3. Felsőoktatási rendszerű képzés, 
ösztöndíjak 

Eseti  3 ●        ●   
 

8.4. Konferenciák, workshopok* 
Évente (2‐
3 alkalom)

5 ●    ●    ●     

8.5. Szakmai látogatások  Évente 14 ●    ●    ●     

8.6. Építési technológiák – képzés* 
2017 

(2 évente)
20 ●        ●  ● 

 

8.7. Pásztorképzés    ●        ●    ● 

‐ Tanfolyam  2015 2 ●             

‐ Iskolai képzés* 
2016 

(2 évente)
30 ●           

 

8.8. Túra‐ és szakvezető képzés  2014‐2020 2           ●   

9. Oktatás, társadalmi tudatosság növelése: 440 M Ft 

9.1. A VÖ helyszín 21 településén 
lévő közoktatási intézményekkel 
szoros kapcsolat kiépítése. 

2014‐2020

5 ●  ●         
 

9.2. Elsősorban a HNPI működési 
területén tevékenykedő civil 
szervezetekkel, egyesületekkel, 
oktatóközpontokkal, 
önkormányzatokkal, állami 
szervekkel való hatékony 

2015‐2020
évente 

60 ●    ●       
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Szakmailag fontos és sürgős 

Szakmailag fontos, kevésbé sürgős 
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Finanszíroz
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(MFt) 
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együttműködés a VÖ KEÉ 
ismertségének növelése, köztudatba 
történő beépítése érdekében, közös 
programok létrehozása 

9.3. Az érdeklődők valamint a 
kultúrtáj tényleges szereplőinek 
(pásztorok, kézművesek) közvetlen 
találkozási lehetőségei, azok 
esetleges bővítése 

2014‐2020

30 ●  ●  ●       

 

9.4. Környezeti nevelés, oktatás, 
szemléletformálás hangsúlyos 
megjelenése a világhálón – saját 
honlap (www.hnp.hu), facebook 
(HNPI) ‐ hírlevél, környezeti 
neveléssel kapcsolatos információk, 
képek, lehetőségek megjelenítése 

2014‐2020

3 ●           

 

9.5. A meglévő létesítmények 
és bemutatási eszközök terepi 
és létesítményeken belüli 
állapotának megfelelő szinten 
tartása, új infrastrukturális 
elemek bevonása a növekvő 
és változó igények 
kiszolgálására (írott anyagok, 
szemléltető eszközök, 
bemutatási létesítmények) 

2014‐2020 300 ●  ●  ●       

 

9.6. Felsőoktatáshoz való 
kapcsolódási lehetőségek feltárása 

2015‐2016 2 ●  ●         
 

9.7. Oktatási segédanyagok 
(hangsúlyozva a VH KEÉ‐t) 
létrehozása különböző célcsoportok 
számára 

2014‐2020 40 ●    ●       

 

10. Környezeti tényezők, klímaváltozás vizsgálata, havára: 240 M Ft 

10.1. Vizsgálatok elvégzése  2014‐2020 40 ●             

10.2. Korrekciós beavatkozások  Eseti 200 ●  ●           

11. Területrendezési eszközök összhangjának megteremtése: 331 MFt 
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Cél, feladat 

 

 

 

 
Szakmailag fontos és sürgős 

Szakmailag fontos, kevésbé sürgős 
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11.1. Településrendezési tervek 
módosítása  VH‐ra és a tervezett 
védőzónát érintően.  
 (Településszerkezeti tervek, helyi 
építési szabályzatok, külterületre 
vonatkozó szabályozási tervek.) 
Megjegyzés: 
Ha lehetséges településenként az egyéb kötelezések  
miatt induló rendezési tervmódosításokhoz 
kapcsolódva. Egyébként településcsoportonként néhány 
ütemben, vagy egy folyamatban indítva ( a VÖ tv. előírja 
a jóváhagyást követő 18 hónapon belüli átvezetést a 
településrendezési eszközökben).

KET 
elfogadás
át követő 
1,5 éven 
belül 1 
alkalom‐
mal 
 

48 ●  ●         

 

11.2. Településrendezési tervek 
módosítása a VH‐hoz közvetlenül 
csatlakozó belterületekre 
vonatkozóan, egyebek között 
csordahajtó utak kijelölésével, a 
csordahajtásra alkalmas állatok 
tartására ideális lakóterületek 
kijelölésével és sajátos 
szabályozásával. 
Megjegyzés: 
Településrészek helyi védettségére való javaslattétel, 
sajátos építési szabályok kidolgozása. Ütemezhető a 
más ügyek miatt induló belterületi szabályozási 
tervmódosításokhoz kapcsolódva. (Költségtakarékosság 
is!) 

2016  21 ● ●        

 

12.3. Helyi értékvédelemi területek 
lehatárolása és helyi értékvédelmi 
kataszter összeállítása VH‐hoz 
csatlakozó települési területeken.  

2015  14 ● ●        

 

12.4. Helyi értékvédelmi kataszter 
összeállítás a VH‐ra 21 településre 
lebontva. Helyi értékvédelmi és 
támogatási rendelet készítésében 
való részvétel, ha az érintett 
településen jelenleg nincs ilyen 
rendelet. 

2016  8 ● ●        

 

12.5. A VH‐n elrendelt helyi 
védettségű építmények felújításakor, 
a védettségből adódó többlet terhek 

Évente  240 ● ●        
 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
228 

Cél, feladat 

 

 

 

 
Szakmailag fontos és sürgős 

Szakmailag fontos, kevésbé sürgős 
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kompenzálását szolgáló  helyi 
értékvédelmi alap létrehozása.  
Megjegyzés: 
Az értékvédelmi alapot a HNPI kezeli, az 
önkormányzatok külön támogatási rendeleteiben (HNPI 
és önkormányzatok között kötendő megállapodás 
alapján) szabályozott módon. 

13. Kommunikáció: 305 M Ft 

13.1. Térségi kommunikáció  2014‐2020 5 ●             

13.2. Marketingkommunikáció 
2014‐
2020 

300     ●        ● 

14. Társadalmi, szakmai részvétel biztosítása: 73 M Ft 

14.1. Tagsági díjak más szakmai 
szervezetekben 

2014‐2020 10 ●             

14.2. Világörökségi fórum és 
fogadóórák 

2014‐
2020 

14 ●             

14.3. Világörökségi tanács 
létrehozása és működtetése 

2014‐
2020 

21 ●             

14.4. Önkéntes programok  
2014‐
2020 

28     ●  ●    ●  ● 

15. Monitoring: 93 M Ft 

15.1. Természeti értékek 
monitoringja 

2014
14,5 ●          

 

15.2. Táj és tájkép monitoringja  2014 44,0 ●            

15.3. Régészeti értékek monitoringja  2014 20,0 ●            

15.4. Műemléki értékek monitoringja  2014 10,5 ●            

15.5. Szellemi kulturális értékek 
monitoringja 

2014
4,0 ●        

 
 

 

16. Szervezetfejlesztés: 1 910 M Ft 

16.1. Létszámfejlesztés – 
világörökségi kezelés 
többletfeladatainak ellátására (10 fő 
bér+járulékok+ egyéb juttatások, 
eszközök – szakaszolható, lépcsős 
rendszerben) 

2014‐2020

500 ●    ●       
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Cél, feladat 

 

 

 

 
Szakmailag fontos és sürgős 

Szakmailag fontos, kevésbé sürgős 
 

Üteme‐

zés (év) 

Finanszíroz

ás becsült 

összege 

(MFt) 

2014‐2020 

Finanszírozás javasolt forrása 
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16.2. Helyi Világörökség Alap 
létrehozása kisösszegű lokális 
támogatások 

2014‐2020

1 400 ●           
 

Kezelési kézikönyv kidolgozása HNPI 
belső és külső szakemberek 
bevonásával 

2015

10            
 

* A VH‐n túlmutató, országos szintű tervezést igénylő tevékenység.  

 

A fenti táblázat tanulsága szerint a VH kezelésének finanszírozási igénye 33 244 M Ft a 2014‐

2020‐as  ciklusra.  A  legjelentősebb  forrásigényű  beavatkozások  pályázati  forrásokra 

építenek, ugyanakkor jelentős a központi költségvetésben kimutatható szükséglet. Ez utóbbi 

folyamatos,  normatív  voltán  keresztül  egyrészt  garanciát  jelenthet  a  feladatok 

megvalósítására, másrészt  kiegyensúlyozott  és  ütemezett  tervezést  és megvalósítást  tesz 

lehetővé.  

Adókedvezmények  és  egyéb  ösztönzők  alkalmazására  elsősorban  a  tájhasználattal,  az 

állatállomány  összetételét  és  számát  illetően,  valamint  a  pásztorépítmények  autentikus 

megjelenését szolgáló beruházásokkal kapcsolatban  lenne szükség. A vállalkozói tőke egyik 

megjelenési  lehetőségét  az  állattartó  létesítmények  tájba  illesztésén,  illetve  autentikus 

felújításán keresztül biztosítani kell, oly módon, hogy a bérleti díjból az  leírható  legyen. A 

felek számára a megfelelő garanciákat és feltételeket a bérleti szerződésekben rögzíteni kell. 

A  VH‐n  megtermelt  (legelő  állatokból  származó)  állati  termékek  feldolgozása,  piaci 

értékesítése  ugyan  termel  bevételt,  de  a  piaci  igények  kritikus  szintet meg  sem  közelítő 

mértéke  miatt  itt  sem  kerülhető  ki  a  támogatások  szükségessége.  Ezen  az  ösztönzők 

tekintetében hangsúlyozottan érvényre kell  juttatni azokat a mechanizmusokat, amelyek a 

közösségi legeltetést is erősítik. 

A munkahelyteremtő programok keretében, azok a munkáltatók, akik a VH‐n és térségében 

a  KEÉ  megőrzésével  igazoltan  összefüggésbe  hozható  munkahelyet  működtetnek, 

teremtenek, a bérek  járulékait a program vállalja át. Ez a pásztorok méltányos bérezésének 

az egyik alappillére lehet. 
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Pályázati források 

A pályázatok esetében  szerencsés egybeesés, hogy a KET várható hatályosságával  teljesen 

szinkronban van a 2014‐2020‐as EU‐s költségvetési ciklus, így a pályázatok jelen folyamattal 

párhuzamosan  zajlanak,  ezáltal  mód  nyílik  a  felvázolt  szempontok,  igények,  elvárások 

hathatós  érvényre  juttatására  a  pályázati  konstrukciók  kialakításakor.  A  VH  fenntartására 

vonatkozó  pályázati  források  esetében  könnyített,  egyszerűsített  eljárásokat  kell 

kialakítani, amelyekkel jelentős erőforrás megtakarítások (személyi, anyagi) is elérhetők.  

A 2014‐2020‐as  időszakra vonatkozó, hazai kifizetésű uniós pályázati konstrukciók  jelenleg 

még kidolgozás alatt állnak az egyes szaktárcáknál, illetve az európai bizottsági egyeztetések 

is  folyamatosan  zajlanak  az  egyes  prioritástengelyek  szakmai  tartalmával  kapcsolatosan. 

Ezért konkrét pályázati kiírásokra és konstrukciókra  jelenleg még nem  lehet hivatkozni, ám 

azokat  a  KET  még  befolyásolhatja.  Az  alábbiakban  áttekintjük  azokat  a  finanszírozási 

lehetőségeket,  amelyek  a  rendelkezésre  álló  előzetes  tervezetek  alapján  a  VH  fejlesztési 

igényeihez forrásokat biztosíthatnak: 

 Környezeti  és  Energiahatékonysági  Operatív  program  2014‐2020  (KEHOP),  4. 

prioritástengely „Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések” 

A  KEHOP  4.  Természetvédelmi  és  élővilágvédelmi  fejlesztések  prioritástengely  keretében 

megfogalmazott  specifikus  célok  és  intézkedések,  amelyek  relevánsak  a  VH  KEÉ 

szempontjából. 

 

Specifikus cél  Prioritástengelyben tervezett intézkedések, beavatkozások 

1. A közösségi 
jelentőségű fajok és 
élőhely‐típusok 

természetvédelmi 
helyzetének javítása 

1.1 Élőhely‐fejlesztés, ‐rekonstrukció védett és Natura 2000 területeken (pl. a 
szukcessziós folyamatok és inváziós fajok állományainak szabályozása, a 
leromlott állapotú vagy erősen átalakított élőhelyek rehabilitációja, 
rekonstrukciója, új élőhelyek kialakítása, a vízháztartás és vízminőség javítását 
célzó beavatkozások, kis vízfolyások medermorfológiai és vízfolyás‐dinamikai 
viszonyainak helyreállítása, a nagyvad kártételének megelőzéséhez szükséges 
infrastruktúra kialakítása)

2. A 
természetvédelmi 

kezelés 
infrastrukturális 

feltételeinek javítása 

2.1 Természetvédelmi rendeltetésű területek mezőgazdasági módszerekkel 
fenntartott élőhelyeinek természetvédelmi kezeléséhez szükséges 
infrastrukturális háttér fejlesztése

2.2 Természetvédelmi rendeltetésű erdők és „erdő” művelési ágú területek 
természetvédelmi kezeléséhez, ill. a folyamatos erdőborítást biztosító (pro 
silva) erdőkezeléshez szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése 

3. A fajok és 
élőhelyek 

természetvédelmi 
helyzetének nyomon 

követéséhez 
szükséges feltételek 

megteremtése 

3.1 Közösségi jelentőségű fajok és élőhely‐típusok, valamint az azokat 
veszélyeztető tényezők monitorozásához szükséges eszközpark fejlesztése, a 
Nemzeti Biodiverzitás‐monitorozó Rendszer továbbfejlesztése, 
infrastrukturális és intézményi hátterének javítása 
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Specifikus cél  Prioritástengelyben tervezett intézkedések, beavatkozások 

4. A Natura 2000 
hálózat és a 
közösségi 

jelentőségű fajok és 
élőhely‐típusok 
ismertségének és 

társadalmi 
elfogadottságának 

javítása 

4.1 A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történő 
bemutatásához, valamint egyes közösségi jelentőségű és védett fajok 
megőrzéséhez kapcsolódó célzott szemléletformálási tevékenységekhez 
szükséges infrastrukturális háttér kialakítása (hatósági és tájékoztató táblák, 
információs pontok, tematikus bemutató‐helyek hálózata stb.) 
4.2 A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történő 
bemutatásához, valamint egyes közösségi jelentőségű és védett fajok 
megőrzéséhez kapcsolódó célzott szemléletformálási tevékenységek 

5. A zöld 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
működőképes 
természeti 
rendszerek 

(ökoszisztémák), 
tájak, és az általuk 

nyújtott 
szolgáltatások 
hosszú távú 
megőrzésével 

5.1 A természetes élőhelyek feldaraboltságának (fragmentációjának), illetve a 
fajok elterjedését korlátozó diszkontinuitásának csökkentését és az élőhelyek 
közötti ökológiai kapcsolatok biztosítását szolgáló fejlesztések, táji léptékű 
élőhely‐fejlesztési programok, táj‐rekonstrukció 

5.2 Védett és közösségi jelentőségű fajok szabad mozgását és az élőhelyek 
közötti ökológiai kapcsolatok biztosítását szolgáló infrastruktúra kialakítása, 
fejlesztése, vonalas létesítmények természetkárosító, tájromboló, és a fajok 
vándorlását akadályozó hatásának mérséklése

5.3. A zöld infrastruktúra elemeit képező védett földtudományi értékek és 
területek (barlangok, mesterséges üregek, földtani alapszelvények, ásvány‐ és 
ősmaradvány‐lelőhelyek) továbbá a halmok, földvárak és fülkés sziklák, 
valamint ezek természeti környezetének rekonstrukciója, ahol releváns a 
kulturális örökségvédelmi szempontok érvényesítésével 

A KEHOP mellett további finanszírozási források lehetnek az alábbi konstrukciók: 

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

A természeti és kulturális örökség megőrzését és fenntartható hasznosítását célzó, központi 

koordinációval megvalósított, országos  léptékű és hálózatos  jellegű, vagy kiemelt  (országos 

jelentőségű) helyszíneket érintő turisztikai fejlesztések. 

 Terület‐ és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

Települési  környezet‐ és  közterület‐fejlesztéshez  kapcsolható  intézkedések  (pl.  települések 

belterületén található védett természeti értékek). 

 Versenyképes Közép‐Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

Települési  környezet‐  és  közterület‐fejlesztéshez  kapcsolható  intézkedések,  kisléptékű 

turisztikai fejlesztések. 

 Vidékfejlesztési Program 

Helyi természeti, táji és kulturális értékekre alapozott rekreációs és turisztikai beruházások. 

 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program: 

Az Európai Gazdasági Térséget alkotó Norvég Királyság,  Izland és Liechtenstein 2011‐től 

153 millió euró  támogatást nyújtanak Magyarországnak. A keretösszeg minimum 10%‐a 

egy  kisösszegű  támogatási  alap  részére  került  elkülönítésre  „Kulturális  és  természeti 
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örökség  megőrzése  és  megújítása”  címmel.  Ez  az  intézkedés  kifejezetten  a  kulturális 

örökségvédelmi  jelentőséggel  is  rendelkező  védett  természeti  területekre  és  értékeikre 

fókuszál. A program célja a vidéki kulturális és természeti örökséget magában foglaló táji 

örökség megőrzését, fenntartását, helyreállítását célzó fejlesztések társadalmilag integrált 

megvalósítása,  olyan  módon  hogy  ezek  a  fejlesztések  szolgálják  az  örökségi  elemek 

folyamatos,  széles  körű  társadalmi  hozzáférhetőségét,  megismerhetőségét.  Tehát  a 

program segítségével a kulturális és természeti értékekhez való hozzáférés javul.  

A program 2016‐ig felhasználható forrásokat bocsát rendelkezésre. 

 Nemzeti Kulturális Alap: 

Egy Világörökségi Szakkollégium felállításával és ehhez pénzeszközök rendelésével a hazai 

VH‐k és várományosi helyszínek kulturális tevékenysége támogatandó. 

 Visegrád Alap: 

A  visegrádi  országok  világörökségeinek  együttműködését  önálló  pályázati  célként  is 

szükséges megfogalmazni. 

 LEADER: 

Tekintettel a VH körül  található 21  településre, a külső környezetből a VH  felé  irányuló 

hatásokra, valamint a települések és a VH közötti kapcsolatok fejlesztési  lehetőségeire, 

el kell elérni, hogy a VH által érintett LEADER csoportok pályázati  struktúrájában ezen 

szempontok is megjelenjenek. 

Mezőgazdasági támogatások 

A mezőgazdasági  támogatások  rendszerének  olyan módú  és mértékű  átalakítását,  amely 

minden szempontból kezeli és támogatja a VH‐n a KEÉ szempontjából optimális használatot, 

jelen  KET  keretében  csak  előzetes  vizsgálatra  alapozva  lehet  javaslatot  tenni.  S  itt  külön 

hangsúlyozandó,  hogy  ennél  a  kezelési  terv  nem  is  vállalkozhat  többre,  hiszen  a  jogi 

környezet  és  a  finanszírozási  mechanizmusok  olyan  körültekintő  vizsgálatára  és  ennek 

nyomán átalakítására van szükség, ami meghaladja a kezelési terv készítésének lehetőségeit. 

Jogi túlszabályozottság megszüntetése hazai és EU‐s szinten. 

A közösségi  legeltetést jelenleg semmilyen formában nem támogatja az EU, a gazdaságok 

(egyéni  és  társas)  támogatását  különféle  jogcímekhez,  a  terület  hasznosításához  köti. 

Továbbá támogatja az állategységeket, szintén különböző jogcímeken.  

A  fenti  szabályozás  VH  szempontjából  kedvező  átalakítása  problematikus,  reálisabb  ezt  a 

vidékfejlesztési támogatásokba ágyazottan elérni. 

1. Meg  kell  vizsgálni  annak  a  lehetőségét,  hogy  miként  illeszthető  be  az  Európai 

Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtott  agrár‐környezetgazdálkodási 
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támogatások Magas Természeti Értékű Területeken (EMVA AKG‐MTÉT) rendszerbe egy 

„Hortobágy Világörökségi helyszín” célprogram. Fő célok: 

- Közösségi legeltetés támogatása 

- Őshonos állatfajták legeltetésének támogatása 

- Tájba  illő  legeltetéses  állattartást  szolgáló  infrastruktúra  megőrzésének, 

helyreállításának  támogatása  (pásztorépületek,  építmények,  gémeskút,  vasaló, 

szárnyék stb.) 

2. 2013. december 31‐én lezárult az EMVA, és a meghosszabbított AKG program is lezárul 

2014. december 31‐én  (MVH prognózis), vagy  legkésőbb 2015. augusztus 31‐én  (VM 

prognózis).  

Az  EMVA‐t  felváltó programban  az  állattartó  telepek  felújítása,  állatjóléti  férőhelyek 

korszerűsítése,  piacra  jutást  segítő  támogatásokhoz  hasonló  pályázati  források 

elnyeréséhez  a  jogszabályi  környezet megalkotásakor  előnyt  kell  biztosítani  a  VH‐n 

gazdálkodóknak. Ennek kialakítása a pontozási  rendszeren keresztül  technikai  jellegű 

(ahol előny a pásztoroló  legeltetési  forma, a VH, a közösségi  legeltetés megléte vagy 

rövid  határidőn  belüli  kialakítása  és  folyamatos  fenntartása,  a  tájba  illő  legeltetéses 

állattartást  szolgáló  infrastruktúra  megőrzése,  stb).  Nagyon  fontos,  hogy  a  telep 

felújítások,  férőhelyek kialakítása kisléptékűen  is pályázhatók  legyenek. Fontos, hogy 

az ilyen lehetőségek elérhetővé váljanak a települési szinten időlegesen vagy állandóan 

tartott jószágok (tejelő marhák) gazdái számára is.  

Kapcsolódóan meg kell szervezni egy hatékonyan működő szaktanácsadó hálózatot. 

VH mezőgazdasági mintaterület kialakítása – a VH sajátosságainak figyelembe 

vételével 

A mezőgazdasági  támogatások valóban VH  igényekhez való alakítására egy, a  jelenlegi KET 

hatályosságát  meghaladó,  hosszú  távú  irány  is  meghatározható.  Bár  ennek  a  kérdésnek 

szerves  kapcsolata  van  a  korábbi  fejezetekkel  (III.,  IV.),  ez  olyan  innovatív,  a  jelenlegi 

struktúrák gyengeségeire is rávilágító és jelentős forrást igénylő megoldás, hogy indokolt ezt 

a finanszírozási fejezetben tárgyalni. 

Elvi háttér: 

Minden támogatási formának (SAPS, NATURA2000, KAT, AKG, állatjóléti, stb.) stratégiai célja 

van (termelésbiztonság, sérülékeny természeti/környezeti rendszerek védelme, biodiverzitás 

védelem,  állategészségügy,  stb.).  A  jelenlegi  agrártámogatási  rendszer  a  három  alappillér 

(gazdasági‐termelési, szociális, környezeti‐természeti) torzító hibáit konzerválja, ezzel a nem‐

fenntartható rendszerek középtávú fennmaradását segíti elő. 

Változás csak ennek a szegregációs modellnek (csak termelést szolgáló terület, csak védelmi 

funkciót betöltő terület koncepciója) feladásával és a többfunkciós területhasználati modell 
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bevezetésével érhető el. Azaz a jelenlegi mezőgazdasági területek tényleges termelésre való 

alkalmasságát mindhárom szempont figyelembevételével kell meghatározni: 

 Milyen intenzitású művelésre/termelésre alkalmas a terület? 

 Mi  az  a művelési  intenzitás,  amely  során még nem  sérülnek  visszafordíthatatlanul  a 

természeti értékek/környezeti rendszerek? 

 Mi  az  a  művelési  intenzitás,  amely  lehetővé  teszi  a  vidéki  lakosság  szociális 

biztonságának fenntartását? 

 Miként lehet integrálni a térbeli heterogenitást a támogatási rendszerbe? 

Beavatkozás lépései: 

 Első  lépésként  reprezentatív mintaterületet  kell  kijelölni,  4 –  5 000 ha  kiterjedésben 

kellene a módszert kipróbálni 2014 – 2020 között. 

 Ezen mintaterületen lokális szinten alkalmazható módszertant kell kidolgozni. 

 Majd  a  többfunkciós  területhasználati  modell  alapján  kidolgozott,  differenciáltabb 

területhasználat  lehetőségét  kell  megteremteni  regionális  szinten  a  mintaterület 

mintegy tízszeresén (kibővített mintaterület). 

Így  önmagában  is  működőképes  termelésszerkezetet  lehet  kialakítani  az  alkalmazkodó 

területhasználat megvalósításán keresztül. A fenntartható termelés megvalósulása egyben a 

természetvédelmi  célok  megvalósulásához  is  vezet  (kedvezőtlen  környezeti  adottsággal, 

gyenge  termőképességű  talajokkal,  ugyanakkor  kiemelten  magas  természeti  értékekkel 

rendelkező  területeken).  Finom  léptékű  változatosságot  hoz  létre  a  termőhelyi 

viszonyokban. 

Ezt a modellt a jelenleg alkalmazott AKG‐MTÉT célprogramok mellett (természetesen ezeket 

javítva) mértékletesen kellene alkalmazni és nem azokat kiszorítva, leváltva kizárólagosságot 

teremteni. 

Pénzügyileg  a  reprezentatív  terület  (5 000  ha)  célzott  támogatása  1 Mrd  Ft‐ot  igényelne 

évente  (a  SAPS‐on,  NATURA‐n  felül).  Ehhez  a  terület  teljes  gazdasági  és  természeti 

monitoringját kell mellérendelni, évi 120 M Ft‐tal számolva. Ez mintegy 7,1 – 7,2 Mrd Ft‐ot 

jelent a 7 éves ciklusban. 

Világörökségi Alap 

A központi forrásokból feltöltendő Világörökségi Alapból (VÖ Alap) olyan helyi, közvetlen VH 

térségi  beavatkozásokat,  tevékenységeket  kell  finanszírozni,  amelyek  a  térségben  élők  és 

helyi  érdekeltek  VH  KEÉ‐vel  összhangban  lévő  (akár  kisösszegű)  fejlesztéseit, 

kezdeményezéseit  támogatja,  de  kiterjedhet  a  kármegelőzésre  is.  Tehát  hármas  funkciója 

van: prevenció + intervenció + dotáció, azaz egyszerre szolgál arra, hogy a VH KEÉ értékeit jó 

kondícióban  lehessen  tartani,  akár  kompenzálva  az  ezzel  járó  nehézségeket, 

többletkiadásokat, másrészt az  innovatív új dolgok  létrejöttét, vagy éppen a hagyományok 

felélesztését is támogatni kell ezen eszközzel.  
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Bár  a  központi  forrás megteremtése  országos  szintű  feladat,  javaslat  szintjén  két  forrás 

fogalmazható meg: 

‐ SZJA  1  %  felajánlások,  mint  kiemelt  állami  feladat  megnevezése  saját  technikai 

számmal 

‐ Egy minden  új  építmény  beruházási  költségének  ezrelékes  nagyságrendű  részéből 

képezendő, amelyet meglévő épület  felhasználásával megvalósuló  fejlesztés esetén 

nem kellene  leróni  (amint azt a “Kulturális örökségvédelmi  stratégia”  javasolta,  lásd: 

http://www.forsterkozpont.hu/assets/Hirek/Kulturalis_oroksegvedelmi_strategia.pdf) 

Mindkét esetben valójában egy országos alap képződik, amelyet fel kell osztani a hazai VH‐k 

között. Lásd NKA is. 

A VÖ Alap kezelője a Világörökségi Gondnokság, mely ezen alapot elkülönítetten kezeli. 

A forrás szétosztásáról a Világörökségi Tanács dönt. 
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VII.  MONITORING 
A  követő‐figyelés  (=monitoring/monitorozás)  és  az  időközi  értékelések,  mint  az 

állapotmegőrzés  egy  nélkülözhetetlen  eszköze,  a  VH  kezelési  folyamatában  eddig  is  jelen 

volt. Egyik típusa a szisztematikus, kutatás  jellegű állapotkövetés (pl. Nemzeti Biodiverzitás‐

monitorozó  Program),  egy  másik  megközelítés  a  különböző  periodicitással  elvárt  adat 

és/vagy jellemzés alapú, jelentés típusú dokumentálás, amiből szintén nyomon lehet követni 

a  változásokat. Megállapítható,  hogy  sajnos  vannak  olyan,  a  VH  szempontjából  lényeges 

elemek, amelyek szisztematikus követése a múltban nem valósult meg. 

A kezelési tervben meghatározott monitorozás fókusza 

A  monitoring  elsődleges  célja,  hogy  a  VH  kiemelkedő  egyetemes  értékének,  illetve 

attribútumainak  változása,  a  változások  tendenciái  nyomon  követhetőek  legyenek,  s  a 

megfelelő  visszacsatolások  alapján  lehessen  a  helyszín  kezelésével  kapcsolatos 

beavatkozásokat  (ide értve a nem beavatkozást  is)  szükség esetén korrigálni, biztosítva az 

optimális megőrzési állapotot. 

A  monitorozó  tevékenység  egy  másik  nagy  célterülete  kevésbé  direkt  módon  kötődik  a 

kiemelkedő egyetemes érték attribútumaihoz, ugyanakkor olyan kérdéskörökre irányul, mint 

például  a  turizmus,  a  bemutatás,  a  képzések  vagy  akár  a  település‐  és  területrendezési 

szabályozások,  amelyek  viszont  szintén  nagyon  lényegesek  a  VH  egészének  kezelése 

szempontjából. 

A monitorozással kapcsolatos elvárások 

Lényegében lehetetlen vállalkozás lenne az összes aspektust folyamatosan nyomon követni, 

ezért  olyan  paramétereket,  indikátorokat  kell  megállapítani,  amelyek  jól  jelzik,  hogy  a 

kezelés  miként  hat  az  egyes  örökségi  értékekre,  vagy  éppen  egy  beavatkozás 

eredményességét  mérik.  Természetesen  az  indikátoroknak  mérhetőnek,  objektívnak,  a 

monitorozó  vizsgálatnak megismételhetőnek  kell  lennie,  csak  így  biztosítható  az  idősoros 

eredmények  összehasonlíthatósága.  Az  indikátorok,  az  azokat  mérő  adatok,  valamint  a 

monitorozás folyamata egy rendszert alkot, csak egymás relációjában értelmezhetők. 

A kezelés követő‐figyelése a következő módon és okokból segíti a kezelői tevékenységet: 

 Adatot,  információt  szolgáltat  arról,  hogy  szükséges‐e  valamilyen  korrekciót 

végrehajtani (adaptív menedzsment). 

 Segíti az egyéb, pl. projekt szintű tervezést. 

 Segíti a kezeléssel kapcsolatos beszámolási kötelezettséget. 

A monitorozás  kapcsán  a  témában  bekövetkező  változások  leggyorsabb  és  legpontosabb 

megfigyelése  a  cél.  Természetesen  a  változásokat mindig  folyamatukban  kell  vizsgálni,  a 

környezetükkel együtt, nem ragadhatóak ki abból. 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
238 

VII.1.  ATTTIBÚTUMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MONITORING 

A  III.  fejezetben megállapításra került a KEÉ attribútumainak optimális megőrzési állapota, 

illetve  az  annak  eléréséhez  szükséges  beavatkozás.  Az  attribútumok  kapcsán  végzett 

monitorozásnak  tehát egyszerre kell  figyelemmel  lennie az attribútumok állapotára, s arra, 

hogy az „előírt” beavatkozás milyen eredményekkel jár.  

A  monitorozáshoz  megállapítandó  indikátorokat,  alapadatokat  és  magának  a  követő 

figyelésnek rövid leírását és egyéb jellemzőit a következő táblázat foglalja össze. 

Az attribútumok monitorozásával kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy mind szemléletükben, 

mind  technikai  kivitelezésükben  adódnak  átfedések,  ami  a  megállapított  attribútumok 

átfedéseiből, illetve kapcsolódásaiból is adódik.  
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ATTRIBÚTUM 

OPTIMÁLIS  
MEGŐRZÉSI  
ÁLLAPOT  

MEGHATÁROZÁSA 

MONITORING 

Indikátor   Alapadat (jellege, 
forrása) 

Származtatott adat  Egyéb feltételek 
 

1. Sziki 
mikroformák  

 

Sértetlen, sziki 
mikroformákban 
gazdag, 
megfelelően 
legeltetett, 
változatos 
formakincsű 
terület, ép 
kisformákhoz 
kötött 
vízrendszerrel 

 talajvízfigyelő 
kutak (déli, 
középső, északi 
területen 2 – 2. 
Felhasználhatók 
a meglévő 
vízügyi kutak 
adatai – hosszú 
adatsorok 
+ 1 
referenciakút 
 

 Talajvíz mélysége 
kutanként 

 
 
 
 
 
 
 

 Kutankénti adatok 
idősorba 
rendezve, 
önállóan és 
egymás mellett 
tekintve 

 Vizsgálat 
periodicitása: 
negyedévente 
 Vizsgálat módszere 
rendelkezésre áll‐e 
(I/N): Igen 
 Vizsgálat rövid 
leírása: A 6 kút 
talajvízszintjének 
mérése merülő‐
mérővel. 

 Talajvízháztartás
t befolyásoló 
vízelvezető 
vonalas 
létesítmények 
hossza (km) 

 Az adott évben 
felszámolt vonalas 
létesítmények 
hossza fő 
típusonként (km 

 Összevonások 
területenként, 
típusonként és a 
felszámolásra 
került 
létesítmények 
aggregált hossza. 

 Vizsgálat 
periodicitása: 
évente 
 Vizsgálat módszere 
rendelkezésre áll‐e 
(I/N): I 

 

2.Rövidfüvű 
szikes gyepek, 
zsombékosok, 
löszgyepek, 
mocsarak, 
mocsárrétek 
vegetációja 
 

Ép helyi 
vízgyűjtőjű, 
degradatív 
folyamatoktól 
mentes, 
természeti 
adottságokhoz 
igazodó 
vegetációtípusok 

 Vegetáció 
térbeli eloszlása 
térképileg 
ábrázolva, 
1:10.000 
alapléptékű 
felbontásban  

 1:10.000 léptékű 
vegetációtérkép 
ÁNÉR vegetáció 
kategóriákkal 4 
db 5x5 km‐es 
mintavételi 
négyzet teljes 
térképezésével (2 
a VH‐n belül, 2 
csatlakozó) 

 Térinformatikai 
kiértékelések 

 Vizsgálat 
periodicitása: 10 év
 Vizsgálat módszere 
rendelkezésre áll‐e 
(I/N): I 
 Vizsgálat rövid 
leírása: 1:10.000 
léptékű 
vegetációtérkép 
készítése terepi 
bejárással, ÁNÉR 
vegetáció 
kategóriákkal, a 
Nemzeti 
Biodiverzitás‐
monitorozó 
Rendszer (NBmR) 
protokollja szerint 
(III. projekt) 

 Fátlan sziki és 
szikes erdei 
vegetációtípuso
k cönológiai 
felvételezése  
kiválasztott 
társulástípusonk
ént 

 Társulás/mintavé
teli területenként 
cönológiai 
tabellák az egyes 
hajtásos 
növényfajok 
borítási adataival

 Táblázatba 
rendezett 
cönológiai adatok, 
melyek térben és 
időben 
összehasonlítható
k 

 Vizsgálat 
periodicitása: 4 
évente 1; 3 évente 
5;. 2 évente 1; 
évente 2 
társulástípus 
esetében 
 Vizsgálat módszere 
rendelkezésre áll‐e 
(I/N): I 
 Vizsgálat rövid 
leírása: Nemzeti 
Biodiverzitás‐
monitorozó 
Rendszer (NBmR) 
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ATTRIBÚTUM 

OPTIMÁLIS  
MEGŐRZÉSI  
ÁLLAPOT  

MEGHATÁROZÁSA 

MONITORING 

Indikátor   Alapadat (jellege, 
forrása) 

Származtatott adat  Egyéb feltételek 
 

protokollja szerint 
(VIII. projekt) 

 Közösségi 
jelentőségű 
élőhelyek 
monitorozása 
speciális adatok 
felvételezésével, 
társulás szinten 

 Kitöltött, ún. 
extenzív és 
intenzív adatlap a 
céltársulás 
kiválasztott 
állományának 
felvételezése 
alapján  

    Vizsgálat 
periodicitása: 
random 
 Vizsgálat módszere 
rendelkezésre áll‐e 
(I/N): Igen 
 Vizsgálat rövid 
leírása: Nemzeti 
Biodiverzitás‐
monitorozó 
Rendszer (NBmR) 
protokollja szerint 
(XI. projekt) 

3. Térben és 
időben 

dinamikusan 
változó 
élőhelyek 

mozaikossága 
 

 Az ökológiai 
sajátosságokhoz 
igazodó 
változatos, 
típusos 
szegélyekkel 
(ökotonokkal) 
kapcsolódó 
élőhelyek 
különbözőségéből 
és együttlétéből 
adódó 
mozaikosság 

 Lásd 2. attribútum 
monitorozása 
(mindhárom 
vizsgálat) 

 Lásd 2. 
attribútum 
monitorozása 
(mindhárom 
vizsgálat) 

 Lásd 2. attribútum 
monitorozása 
(mindhárom 
vizsgálat) 

 Lásd 2. attribútum 
monitorozása 
(mindhárom 
vizsgálat) 

4. Füves 
puszták 

madárvilága  

 A sziki élőhelyek 
jellegzetes, 
domináns 
madárfajainak 
stabil populációja  

 Fajszintű monitorozással, egyedi protokoll szerint, melyeket a VÖ KET nem fejt ki. 

5. Vizes 
élőhelyek 

madárvilága  
 

 A vizes 
élőhelyeket 
jellemző, fészkelő 
madárközösségek 
teljes 
változatossága 

 Fajszintű monitorozással, egyedi protokoll szerint, melyeket a VÖ KET nem fejt ki. 

6. Ártéri 
ligeterdők, 
morotvák, 
lápok, nyílt 
vízfelületek 
társulásai 

 Változatos, az 
élőhelytípusokra 
jellemző, invazív 
fajoktól mentes 
társulások 
természetes 
zonációjának 
megléte 
 Állandósult 
mozaikos 
állapotú, 
stabilizálódott 
Tisza‐tó vegetáció 

 Lásd 2. attribútum monitorozása (mindhárom vizsgálat) 
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ATTRIBÚTUM 

OPTIMÁLIS  
MEGŐRZÉSI  
ÁLLAPOT  

MEGHATÁROZÁSA 

MONITORING 

Indikátor   Alapadat (jellege, 
forrása) 

Származtatott adat  Egyéb feltételek 
 

7. Tisza menti 
madárvilág 

 Természetes 
élőhelyek 
fajgazdag 
madárközössége 
 A költő és vonuló 
madárfauna 
mennyiségi 
viszonyainak 
javulása 
 Költőfajok 
visszatelepülése 

 Fajszintű monitorozással, egyedi protokoll szerint, melyeket a VÖ KET nem fejt ki. 

8. Kevés 
számú, 
elszórtan 

elhelyezkedő 
tájalkotó elem 
és az ebből 
adódó 

harmónia 
 

 Jelenlegi 
állapothoz 
közelítő sűrűség 
és változatosság 
 A táj sajátos 
hangulata 
„békéje” 

 Pusztai táj 
tájalkotó 
elemeinek 
területegységre 
vetített száma  
 

 Jelenlegi helyzet 
összesen kutatási 
eredmények, 
felmérések 
alapján 
meghatározva 

 Jelenlegi arányok, 
átlagok legfeljebb 5‐
10%‐os eltéréssel 
változhatnak 

 Vizsgálat 
periodicitása: 3 
évente 

 Vizsgálat 
módszere 
rendelkezésre áll‐
e (I/N): N 

 Vizsgálat rövid 
leírása: kvantitatív 
fényképelemzés, 
optimális 
raszterháló 
kidolgozása, 
raszterhálós 
sűrűségvizsgálat, 
kutatási 
értékekkel, illetve 
korábbi állapottal 
való 
összehasonlítás 

 Tájalkotó 
elemek előzetes 
vizsgálatokban 
megállapítandó 
raszterhálóra 
vetített eloszlása 
típusonként 

 Jelenlegi helyzet 
típusonként 
kutatási 
eredmények, 
felmérések 
alapján 
meghatározva 

 Jelenlegi arányok, 
átlagok legfeljebb 5‐
10%‐os eltéréssel 
változhatnak 

 Tájalkotó 
elemek 
állapotának 
változása  

 Tájidegen elemek 
száma, 

 Rossz állagú 
elemek száma 

 Tájidegen elemek 
csökkenése 
 Rossz állagú elemek 
csökkenése 

9. 
Hagyományos 
tájhasználatta
l összefüggő 
művi elemek 
illeszkedése a 

tájba 
 

 A táj értékeinek 
megfelelő, és a 
tájba illeszkedő, 
eredeti 
pásztorépítménye
knek megfelelő 
megjelenés 
 Eredeti funkció 
és autentikus 
használat 

 Hagyományos 
tájhasználattal 
összefüggő művi 
elemek száma, 
tájidegen 
építmények 
száma 

 Kutatás alapján   Tájidegen elemek 
csökkenése a tájba 
illeszkedők javára 

 

 Vizsgálat 
periodicitása: 3 
évente 

 Vizsgálat 
módszere 
rendelkezésre áll‐
e (I/N): I 

 Vizsgálat rövid 
leírása: helyszíni 
felmérés, 
szemrevételezés, 
állapotrögzítés, 
összehasonlítás 

 

 Hagyományos 
tájhasználattal 
összefüggő művi 
elemek 
megjelenése 

 Kiterjedés, 
magasság, forma, 

 Anyaghasználat, 
szín,  

 Állag 

 Magasság: max.7m, 
használatból eredő 
méret, 
hagyományos 
építési mód, 
természetes 
anyagok és szín 

10. Mélységet 
adó 

látványelemek 
 

 Optimális 
méretű, 
kiterjedésű 
erdőfoltok 
 Hagyományos 
anyaghasználatú, 
léptékű 
építmények 
 Ép alakú és 

 Mélységet adó 
tájalkotó elemek 
megjelenése, 
típusa, száma 

 Tájalkotó elemek 
kiterjedése, 
formája 

 1‐5ha nagyságú 
erdőfoltok 
 Minél több 
látványpontból 
teljesüljön 
 A térarányok 
érzékelését 
biztosító elem 
legyen 

 Vizsgálat 
periodicitása: 3 
évente 

 Vizsgálat 
módszere 
rendelkezésre áll‐
e (I/N): I 

 Vizsgálat rövid 
leírása: helyszíni 
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ATTRIBÚTUM 

OPTIMÁLIS  
MEGŐRZÉSI  
ÁLLAPOT  

MEGHATÁROZÁSA 

MONITORING 

Indikátor   Alapadat (jellege, 
forrása) 

Származtatott adat  Egyéb feltételek 
 

állapotú halmok  
szerves 
illeszkedése, 
változatossága 

tájékozódást, 
térérzékelést segítő 

felmérés, 
szemrevételezés, 
állapotrögzítés, 
összehasonlítás 

  Mélységet adó 
tájalkotó elemek 
egymáshoz való 
viszonya 

 Őshonos, vagy 
tájidegen elemek 

 Tájidegen elemek 
csökkenése 

 Mélységet adó 
tájalkotó elemek 
főbb 
látványpontokból 
feltáruló 
látványokhoz való 
viszonya 

 Egymáshoz való 
távolsága 

 Tájkarakter 
sűrűsége ne 
változzon 

11. Töretlen 
látóhatár ‐ 
horizont 

takaratlanság
a 
 

 A töretlen 
látóhatárhoz 
közelítő, minél 
nyíltabb pusztai 
táj. (sajátos 
térarány, nyíltság) 

 Tájképet 
megtörő 
objektumok 
sűrűsége 

 Zavaró 
objektumok 
száma, 
kiterjedése 

 Zavaró 
objektumok 
száma, 
kiterjedése 
csökkenjen 

 Vizsgálat 
periodicitása: 3 
évente 

 Vizsgálat 
módszere 
rendelkezésre áll‐
e (I/N): I 

 Vizsgálat rövid 
leírása: helyszíni 
felmérés, 
szemrevételezés, 
állapotrögzítés, 
összehasonlítás 

 Turisztikailag 
frekventált 
látványpontokb
ól feltáruló 
látvány, 
megjelenés 

 Vizuális 
értékkataszterhez 
való viszony (képi, 
térképi rögzítés) 

 Vizuális 
értékkataszterhez 
való viszony 
pozitív irányban 
változzon 

12. Fátlan, 
nyílt legelőtáj 

 

 Nyíltság 
 Gyeptakaró 
dominanciája 
 Kis számú 
szegélyhatás 

 Vonalas 
létesítmények 
által nem tagolt 
összefüggő 
legelőtáj 

 Kiterjedés 
mérete 

 Kiterjedés 
mérete minél 
nagyobb 

 Vizsgálat 
periodicitása: 3 
évente 
 Vizsgálat 
módszere 
rendelkezésre áll‐e 
(I/N): I 
 Vizsgálat 
rövid leírása: 
helyszíni felmérés, 
szemrevételezés, 
állapotrögzítés, 
összehasonlítás 

 Elszórt 
legelő állatok 
 Gyeptakar
ó dominanciája 
 Fátlanság

 Növényzet 
magassága 
 Területegys
égre eső 
lombkorona‐vetület

 Megmaradj
on gyepszinten 
 Fásítottság 
ne sűrűsödjön 

 Minél 
távolabbi 
szegélyek 

 Szegélyalkotó 
elemek száma és 
távolsága 

 Szegélyalkotó 
elemek száma ne 
növekedjen 

13. Délibáb, 
lemenő és 
felkelő nap, 
„felhőjáték”, 
csillagkupola, 
évszakok 

színváltozása 
 

 A töretlen 
látóhatárhoz 
közelítő pusztai 
táj  
 Nagy 
kiterjedésű, gyors 
felmelegedésre 
alkalmas és 
egységes 
földfelszín 
 A felsorolt 

 Lásd 12.  Lásd 12.   Lásd 12.   Lásd 12. 
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ATTRIBÚTUM 

OPTIMÁLIS  
MEGŐRZÉSI  
ÁLLAPOT  

MEGHATÁROZÁSA 

MONITORING 

Indikátor   Alapadat (jellege, 
forrása) 

Származtatott adat  Egyéb feltételek 
 

természeti 
jelenségek 
zavarás, 
torzításmentes 
megjelenése 

14. Vonuló 
darvak, 
vadludak, 
nagy lilikek 
Telepes 
fészkelő 

kárókatonák, 
gémfélék 

 

 A költő és 
vonuló 
madárfauna 
tömeges 
megjelenése, 
legalább a 
jelenlegi 
mennyiségi 
viszonyok között 

 Fajszintű monitorozással, egyedi protokoll szerint, melyeket a VÖ KET nem fejt ki. 

15. Legelő 
csordák, 
nyájak, 
ménesek 

 

 A hagyományos 
legeltetési járások 
rendjének 
megfelelően 
elhelyezkedő  
nyájak, gulyák, 
ménesek   

 Legelő állat (ló, 
szarvasmarha, 
juh) létszám 
alakulása (db) 
 

 Jószáglétszám (db) 
/jószágjáratás 
 

 Állatlétszám 
adatok idősorba 
rendezve + 
szükség szerint 
területi 
összevonásokkal 

 Vizsgálat 
periodicitása: 
évente 

 Vizsgálat 
módszere 
rendelkezésre áll‐
e (I/N): igen 

 Vizsgálat rövid 
leírása: 

Gazdák személyes 
kikérdezése, 
adatfelvétel. 

 

16. Extenzíven 
legeltethető, 
őshonos és 
honosult 
állatfajták  

 Az őshonos 
fajták túlsúlya a 
legelőkön 

17. Legeltetés 
múltban 
gyökerező 
pásztoroló 
tartási 

módozatai 
(szabad, 
szabad láb 

alóli, áthajtó, 
túllegeltetés) 

 Hagyományos 
legeltetési forma 
értékeinek 
maradéktalan 
érvényülése, 
 Közösségi 
legeltetési forma, 
legeltetési 
társulat‐alapú 
legeltetési 
szerkezet  

 Legeltetés 
hatása 

 Legeltetés 
módozata/ 
jószágjáratás 

 Jószáglétszám 
 Vegetáció 

változásának 
dinamikája 

18. Sajátos, 
halmos 

temetkezési 
formák: 
Halmok, 
kurgánok 

megjelenése a 
tájban 

 Ép állapot és 
alak 
 Lehetőleg 
sértetlen 
periféria/ 
környezet 
fenntartása 
 Kiemelkedő 
értékű növény‐
borítottság 

 Halom neve és 
azonosítója 
 Halom 
elhelyezkedése 
 Halom állapota 
 Halom státusza 
védettség és 
nyilvántartás 
szerint 
 Védettség jellege 
és oka  
 Halom 
veszélyeztetettség
e 
 Halmon végzett 
tevékenység: 
bármilyen állati 

 Helyszíni szemle/ 
terepi megfigyelés 
eredményeként 
nyert 
térinformatikai 
adatok (szöveges 
jellemzés, kép, 
geodézia, térkép) 
 Szakirodalmi, 
adattári, 
térképészeti 
kutatás, feldolgozás 
során nyert adatok 
 Különböző 
műszeres 
lelőhelyfelderítési 
(diagnosztikai) 

Állapotmátrix és 
egyes tényezők 
külön statisztikai 
adata 

 Vizsgálat 
periodicitása: 1 év

 Vizsgálat 
módszere 
rendelkezésre áll‐
e (I/N): I 

 Vizsgálat rövid 
leírása: 
Lásd a szöveges 
leíró részben! 
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MEGŐRZÉSI  
ÁLLAPOT  

MEGHATÁROZÁSA 
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Indikátor   Alapadat (jellege, 
forrása) 

Származtatott adat  Egyéb feltételek 
 

vagy antropogén   módszerekkel 
szerzett információk
 Adminisztratív 
eszközökkel szerzett 
információk  

19. 
Halomsíros 

római 
császárkori 
(szarmata) 
temetők, 
középkori 

települések és 
templomok  

 ép állapot és alak 
a halmok 
esetében, ill. 
bolygatatlan 
állapot a további 
lelőhelyek 
esetében 
 Roncsolásos 
régészeti kutatás 
(feltárás) esetén 
teljes körű 
rekultiváció 
 lehetőleg 
sértetlen 
periféria/ 
környezet  

 Lelőhely neve és 
azonosítója 

 Lelőhely 
elhelyezkedése  

 Lelőhely állapota 
Lelőhely státusza: 
kiemelten védett, 
ex lege védett 
(nyilvántartott); 
újonnan 
azonosított 

 Védettség jellege
 Lelőhely 

veszélyeztetettsé
ge 

 Lelőhelyen 
végzett 
tevékenység: 
bármilyen állati 
eredetű, vagy 
antropogén 
tevékenység 
leírása 

 
 
 
 
 

20. Őskori, 
római 

császárkori, 
népvándorlás

kori és 
középkori 
régészeti 
lelőhelyek  

 Bolygatatlan, 
intakt állapot  

21. A korabeli 
élet nyomait 

őrző 
különböző 

korszakokban 
keltezhető 
régészeti 
lelőhelyek 

 Bolygatatlan, 
intakt állapot  

22. ‐24. 
Védett 

műemlékek: 
csárdák, 

szekérállás, 
hidak, 

pásztorhajlék 

 A műemléket ép, 
jellegazonos 
állapota Ld. Kötv 
41, 42, 43 § 

 A műemlékeket 
a műemléki 
értékükhöz, 
jellegükhöz, 
történelmi 
jelentőségükhöz 
méltóan a 
védett értékek 
veszélyeztetését 
kizáró módon 
kell használni, ill. 
hasznosítani. 

 Műszaki állapot
 
 
 
 
 
 

 
 
 Funkció 
megfelelősége 
 
 

 
 
 Környezeti 
állapot 
 
 

7‐ kiváló  
6‐ jó  
5‐ megfelelő  
4‐ közepes  
3‐ rossz  
2 – nagyon rossz 
1‐ hiányzik  

1‐ Eredeti funkció van
2‐ Hasznosítás új de 
méltó 
3‐ Nem méltó 
hasznosítás 
4‐ Hasznosítás nélküli

‐ Történeti 
környezetbe 
ágyazottság 

‐ Nappali, éjszakai 
látvány 
megfelelősége 

 Aggregált  adatok 
alapján készített 
állapotmátrix 

 Vizsgálat 
periodicitása: 
évente 

 Vizsgálat 
módszere 
rendelkezésre áll‐
e (I/N): 

 Vizsgálat rövid 
leírása: 

Tudományos 
módszeren alapuló 
szemrevételezés, 
értékelés. A 
rendelkezésre álló 
nyilvántartások 
ellenőrzése. 

25. Árpád és 
középkori 
templomok, 
maradványai 

 

 Műemléki 
értéket és 
régészeti 
örökséget 
együttesen 
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Származtatott adat  Egyéb feltételek 
 

képviselő 
örökségi elemet 
történelmi 
jelentőségéhez 
méltóan, 
veszélyeztetését 
kizáró módon 
kell fenntartani 
és bemutatni. 

 
 
 

 
 Megjelenési 
állapot 

 
 
 Védettség 
dokumentáltsága
 
 
 

 Védettség 
szintje 
 

 

‐ Telekstruktúra 
megfelelősége 

‐ Tájba illőség 
‐ Autentikus 
megjelenés 

‐ Építéstörténeti 
dokumentáció 
rendelkezésre 
állása 

‐ Értékvédelmi 
kataszterben való 
feldolgozottság 

‐ Műemlék 
‐ Műemléki 
felterjesztés alatt 
álló 

‐ Helyi védettségű 
 

26. Ember 
számára 
készült 

pásztorhajlék 

 A táj értékeinek 
megfelelő, és a 
tájba illeszkedő, 
eredeti 
pásztorépítmény
eknek megfelelő 
megjelenés 
 Eredeti funkció 
és autentikus 
használat 

27. Állatok 
számára 
készült 

építmények:  

28. Gazdasági‐ 
és közösségi 
épületek 

 A műemléki érték 
jellegazonos és 
funkcióhelyes, 
megfelelő 
műszaki állapota  

29. Egyéb 
gazdasági és 
mérnöki 
építmény 

30. 
Pásztorélet, 
pásztortársad

alom, 
betyárvilág, 
építéstechnol

ógia, 
eszközkészítés
, ‐használat, 
viselet, 

népzene, ‐
szokások, 

gasztronómia 
 

 Külsőségeiben, 
életformájában és 
tudásában egy 
hagyományokra 
építő, de a mai 
körülményekhez 
igazodó, stabil 
létszámú 
pásztortársadalo
m 

 Pásztorélet 
mindennapjaiban 
a hagyományok 
továbbélése, ill. 
hiánya. 

 Pásztorok 
létszáma 

 VH‐n lévő 
gazdaságok 
száma, jellege 

 VH‐n lévő 
pásztori 
kultúrához 
kapcsolható népi 
kismesterek 

 Néprajzi, 
szociológiai 
kutatások 

 Összeírások 

 Viszonyítás a 20. 
ez. eleji, közepi 
kutatásokhoz 
 Idősoros 
statisztikai adatok 

 Vizsgálat 
periodicitása: 1 év
 Vizsgálat 
módszere: 
rendelkezésre áll‐
e (I/N): részben 
 Vizsgálat rövid 
leírása: 
Terepmunka 

 

31. Irodalom, 
képzőművész

et, 
filmművészet, 
műtárgyak, 

gyűjtemények 
 

 összegyűjtött 
 helyreállított 
 megfelelő 
körülmények 
között tárolt 
 bemutatható 

 VH‐n lévő 
kiállítások, 
bemutatóhelyek 
változásai 

 Anyaggyűjtés 
 Archiválás 
 Közzététel 
 

 Triangulációs 
vizsgálatok  
 VÖ Archívum 
létrejötte/hiánya 
(nyilvántartásban 
szereplő tételek 
száma) 
 Nagyközönség 
számára elérhetővé 
tett „információ” 
volumene, minősége 

 Változások 
tendenciája a 
triangulációs 
vizsgálat 
eredmémyeinek 
komplementer 
értékelésében 

 Idősoros 
statisztikai adatok 
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A tájat meghatározó természeti értékek monitorozása 

Sziki mikroformák (padkák, szikfokok, szikes laposok) monitorozása 

Ezen attribútum esetében az optimális megőrzési állapot a sértetlen, sziki mikroformákban 

gazdag,  megfelelően  legeltetett,  változatos  formakincsű  terület,  ép  kisformákhoz  kötött 

vízrendszerrel.  

A  talajvízháztartás  állapotát  a  talajvízszint  alakulásának  hosszú  távú  nyomon  követésével 

lehet  megvalósítani:  figyelő  kutak  negyedéves  vízszintmérésével.  A  VH  vízháztartását 

negatívan  befolyásoló  vonalas  létesítmények  felszámolásra  került  hossza  mérhető,  a 

jószáglétszám alakulása közvetlen módon számszerűsíthető.  

A  sziki mikroformákra  lényeges  hatással  van  a  legeltetés,  amelyet  azonban  a  tájhasználat 

monitorozásával kapcsolatos fejezet tárgyal. 

A sziki mikroformákra  irányuló primér vizsgálat annak  rendkívüli nehézségei miatt kevésbé 

célravezető és kivitelezhető, mint az azokra ható  tényezők vizsgálata, amelyekből azonban 

jól lehet következtetni ezek állapotára. 

Élőhelyeket és vegetációt célzó monitorozás 

A  monitorozás  az  ökológiai  gyakorlatban  bevált,  széles  körben  alkalmazott  módszerekre 

épül. Nehézségei közé tartozik, hogy specialisták (ökológus, botanikus, zoológus) bevonását 

igényli,  továbbá,  hogy  a mintavételi  időpontok  jó megválasztása  –  évenként  az  időjárási 

viszonyok miatt módosulhat – rendszeres megfigyelést igényel.  

Nemzeti Biodiverzitás‐monitorozó Rendszer (NBmR) 

A  VH‐n  az  élőhelyek  és  vegetáció  nyomon  követését  célzó monitoring  a  Vidékfejlesztési 

Minisztérium, Környezetügyért Felelős Államtitkárság, Természetmegőrzési Főosztálya által 

koordinált és üzemeltetett Nemzeti Biodiverzitás‐monitorozó Rendszer  (NBmR) keretében 

zajlik. Ennek működésének első éve során olyan szakmai és szervezési tapasztalatok gyűltek 

össze,  amelyek  a  monitorozás  metodikájának  módosítását  tették  szükségessé.  A  NBmR 

Szakértői Tanácsa 1998. október 16‐i ülésén összeállított egy 10 projektből álló  listát, mely 

összefoglalja  és  rendszerezi  az  NBmR  feladatait.  Később  az  Európai  Unióhoz  való 

csatlakozáskor az Élőhelyvédelmi és Madárvédelmi  irányelvek szerint közösségi  jelentőségű 

fajok és élőhelyek monitorozására újabb (XI.) projekt kialakítása vált szükségessé. 

A  HNPI  mint  természetvédelmi  kezelő  végzi  a  központi  protokoll  alapján  a  monitoring 

tevékenységet az alábbiak szerint. 

A NBmR a VH‐n alapvetően a III., VIII. és a XI. projektekhez kapcsolódik. (Ehelyütt a fajokra 

irányuló  monitoring  projekteket  nem  taglaljuk,  mivel  nem  a  világörökség  kezelési  terv 

tárgykörébe tartoznak.)  
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III. PROJEKT. Magyarország élőhelyei 

Cél: Az élővilág állapotváltozásának táj szintű monitorozása.  

A  III.  projekt  keretében  5x5  km  területen  vegetációtérképezés  történik.  A  növényzet 

klasszifikációjának alapja az Általános Nemzeti Élőhely‐osztályozási rendszer (ÁNÉR) aktuális 

(utolsó frissítés 2011. évi) verziója. A lehatárolandó legkisebb vegetációegység tized hektáros 

nagyságrendű.  Az  UTM‐hálózat  alapján  kijelölt  5x5  km  négyzetben  a  teljes  felület  10 

évenkénti  térképezését  kell  elvégezni.  Az  VII/1.  sz.  melléklet  1998‐tól,  a  kezdő  évtől 

feltünteti az elvégzett munkákat, és 2020‐ig az elvégzendő feladatokat egyaránt. 

VIII. PROJEKT. Szikes élőhelyek (ÁNÉR besorolás F és M) 

Cél: Az európai jelentőségű honi szikesek állapotának trend monitorozása.  

A  VIII.  projekt  keretében  mind  erdőben,  mind  fátlan  vegetációban  50‐50  db,  random 

mintavételi  egység  felvétele  történik.  Ez  erdő  esetében  1  m  átmérőjű  kör,  fátlan 

növényzetben 1 m oldalhosszúságú négyzet. 

Az  előre meghatározott mintavételi  időpontokban  (azaz  kiemelt  aspektusok)  valamennyi 

hajtásos növényfaj becsült borítási értékével (%) kerül felmérésre. 

XI. Projekt. Közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek monitorozása (Natura 2000) 

A XI. projekt a Natura 2000  jelölő élőhelyek speciális, a VIII.‐nál  jóval sokrétűbb felmérését 

célozza. Ez ideig csak ún. extenzív adatfelvételezésekre került sor. 

Az  e  projektben  felmerülő  feladatokat  minden  évben,  egyedileg,  a  szakminisztérium 

határozza meg (a lokalitást nem, azt a nemzeti park igazgatóságoknak kell meghatározni), de 

a jelölő élőhelyeket, illetve az azokon belül felvételezésre szánt növénytársulásokat igen. 

Tájképi értékek monitorozása 

Kevés számú, elszórtan elhelyezkedő tájalkotó elem és az ebből adódó harmónia 

A  pusztára  jellemző  tájalkotó  elemek  számbavételét,  ellenőrzését  ‐  a  kutatással 

megállapított  értékkataszter  alapján  ‐  legalább  3  évente  szükséges  elvégezni.  A 

térinformatikai  adatbázisban  történő  rögzítéshez  szükséges  módszer  lehet  a  kvantitatív 

fényképelemzés, melynek keretében a  területről készült ortofoto pixeles elemzése során a 

tájalkotó  elem  sűrűsége,  a  növényzet  fő  típusok  szerinti  borítottsága,  a  művi  elemek 

előfordulási  gyakoriságának  számszerű  rögzítése  által  ellenőrizhető  változások  követése. 

Másik  módszer  lehet  a  megfelelően  méretezett  raszterháló  területre  vetítése  és  a 

rasztermezők  összehasonlító  elemzése.  A  tájalkotó  elemek  fizikai  állapotának  vizsgálata 

helyszíni  szemrevételezéssel,  fotódokumentáció  készítésével,  összehasonlító  elemzéssel 

valósítható meg. A térinformatikai háttér ellenére a vizsgálati módszer nem túl bonyolult és 

mérsékelten eszközigényes.  
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Hagyományos  tájhasználattal  összefüggő  művi  elemek  (hodályok,  gémeskutak,  kunyhók) 

illeszkedése a tájba  

Lásd „Műemléki értékek monitorozása” című szakaszban. 

Mélységet adó látványelemek (kerekerdők, szárnyékerdők, halmok, pásztorépítmények) 

A tájalkotó elemek sűrűsége, típusa, egymástól való távolsága alkotja azt az együttest, amely 

a  sík  terepen  a  térarányok  érzékelését,  a  tájékozódást  biztosítja.  Ezek  kiterjedésének, 

méretbeli változásának, állagának, minőségének ellenőrzése 3 évente szükséges, a helyszín 

bejárását  a  HNPI  természetvédelmi  őrei  végezhetik.  Ez  a  vizsgálati  módszer  egyszerű, 

könnyen kivitelezhető, jelentős erőforrásokat nem igényel. 

Töretlen látóhatár ‐ horizont takaratlansága 

A  Hortobágyi  puszta  sajátos  térarányát  a  tájképet megtörő  objektumok  sűrűsége,  illetve 

ritkasága adja. A nem csak a turisztikailag frekventált pontokból feltáruló látvány megítélése, 

összehasonlító  elemzése  tájesztétikai  szakértő  bevonását  igényli.  A  3  évente  elvégzendő, 

helyszíni  szemrevételezést,  speciális  fotódokumentáció  alkalmazását  igénylő  ellenőrzés 

mérsékelten technika‐ és eszközigényes tevékenység. 

Fátlan, nyílt legelőtáj 

A pusztai táj nyíltságát és áttekinthetőségét az egybefüggő, vonalas létesítmények által nem 

tagolt  legelőtáj  kiterjedése,  az  alacsony  növényzetet  alkotó  gyeptakaró  dominanciája,  a 

fátlanság  mértéke  és  az  elszórtan  megjelenő  legelő  állatállomány  adja.  Ennek  mérése, 

ellenőrzése, összehasonlító elemzése 3 évente végzendő és  tájrendezésben  jártas szakértő 

jelenlétét  feltételezi.  Ennek  megfelelően  a  vizsgálati  folyamat  kivitelezése  mérsékelten 

bonyolultnak tekinthető. 

A tájhasználat monitorozása 

Legeltetés hatásának monitorozása 

A, A különböző  legeltetési formák, eltérő  legeltetési terhelések, a különböző fajok és fajták 

hatásainak  összehasonlító  vizsgálata,  a  hatások  monitorozása  szükségessé  teszi,  hogy  a 

meghatározó arányban  lévő gyeptípusokon kijelölt mintaterületeken a  legeltetés  irányított 

legyen,  az  így  nyert  adatokat  kell  a  hagyományos  legeltetéssel  hasznosított  területeken 

kijelölt mintakvadrátok  adataival  összehasonlítani.  Ezeket  a  vizsgálatokat  hosszú  időtávra 

(min.  10  év)  kell  tervezni.  A  kvadrátokat  (min.  1  ha)  villanypásztorral  időlegesen  be  kell 

védeni.  Alapvetően  ennek  a  vizsgálatnak  az  eredményei  jelzik,  hogy  kellő  létszámú  és 

összetételű legelő állat “kezeli”‐e a területet.  

B,  A  Hortobágyi  NPI  természetvédelmi  őrei  2012‐ben  megindítottak  egy,  a  legeltetési 

hatásokat  nyomon  követő  monitorozást.  Ez  rétegzett  random  mintavétellel  kijelölt 

helyszíneken,  standardizált  módszerekkel,  a  legeltetés  lokális  hatásainak  és  állapotának 

vizsgálatát  jelenti.  Térképen  kell  ábrázolni  a  területen  található  jószágjárásokat,  az  adott 
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évnek megfelelően  (azaz  külön  kell  körberajzolni  azokat  a  területeket,  amiket  az  állatok 

járnak). Amennyiben a jószágjárás nagyobb, mint a mintaterület, azt is ábrázolni kell. Minden 

jószágjárásra külön meg kell határozni: 

 legeltetett állatok fajtája  

 egyedszám 

 korosztály megoszlása  

 a legeltetés időintervalluma (szezonálisan és napi szinten) 

 a terület százalékos legeltetettségét 

 a kaszált területek kiterjedését 

 egyéb  kezeléseket  vagy  kezelés  jellegű  beavatkozásokat  (pl.  nádvágás,  tűz,  fák 

kivágása, csatorna elmunkálás) és kiterjedésüket. 

A felméréseket minden év április 15. és május 15. között kell elvégezni 3‐5 alkalommal, úgy, 

hogy az egyes felmérések között minimálisan 3 nap teljen el. 

Legelő állatok számának és összetételének monitorozása 

Szintén  a  természetvédelmi  őrszolgálat  évente,  állattartónként  lekérdezi,  hogy  számát  és 

fajtáját és tartás módozatát tekintve milyen állatállomány található a VH‐n. Ebből adatbázis 

épül, amelyből idősoros adatok nyerhetők. 

A  legelés  hatásának  vizsgálatából  és  a  legeltetett  állatlétszámból  és  faj,  valamint 

fajtaösszetételből  kirajzolódik,  hogy  egyensúlyban  van‐e  a  rendszer.  Ebben  az  esetben 

azonban  a  visszacsatolási  mechanizmusok  nem  feltétlenül  adnak  módot  rövidtávú 

korrekcióra: pl. alullegeltetés, amely nem csak a járatásból, hanem a kelleténél alacsonyabb 

állatlétszámból fakad. 

A régészeti örökség, régészeti lelőhelyek védelme érdekében végzett monitoring 

Az ebben a témakörben végzett monitorozásnak kettős szerepe lehet: 

 preventív jelleg 

 a lelőhelyek állapotváltozásának követése 

Preventív elemek: 

A  megelőző  jelleggel  folytatott  monitoring  egyik  fontos  része  az  adminisztratív 

eszközökkel/módon végzett monitoring. Ez olyan hivatali tevékenységet jelent, mely során a 

VH régészeti örökségét gondozó HNPI előzetesen tájékozódik a területen érintett települési 

önkormányzatok  építésügyi  és  műszaki  osztályainál  (mint  engedélyező  hatóságoknál),  az 

érintett  társhatóságoknál  (pl.:  TIKTVF,  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  stb.)  a 

területen tervezett bármilyen nemű beruházási és fejlesztési tevékenységgel kapcsolatosan. 

Az engedélyezési eljárások  során, esetleg még korábban, a  tervezés  fázisában a  régészeti‐

örökségvédelmi érdekeket is szem előtt tartó egyeztetés, olyan preventív beavatkozás, mely 

a régészeti örökséget érintő kockázatok számát és mértékét jelentősen csökkenti. 
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Külön  kockázati  tényezőként  említendő  a  VH‐t  esetleg  érintő  szénhidrogén  vezetékeket, 

illetve  azok  fenntartását.  Ezen  vezetékek  és  biztonsági  övezetük  (vezetékjog)  az  FGSZ  Zrt. 

kezelésében  és  fenntartásában  vannak  és  emiatt  a  bizonyos  időközönként  elvégzendő 

takarási munkák  elvégzését  külön  engedély  nélkül  végzik.  Ilyen  esetekben  a Hortobágyon 

jellemző  vékony  humuszborítottság  mellett,  az  érintett  régészeti  lelőhelyek  is  komoly 

veszélynek vannak kitéve.11 

A monitoring tevékenység megalapozó része az egyes régészeti‐örökségvédelmi elemekről a 

vonatkozó  szakirodalmi,  térképi,  adattári  adatok,  információk összegyűjtése. A monitoring 

végzése  szempontjából,  ezek  rendkívül  fontosak,  mint  a  kiinduló,  kezdő  állapotot 

dokumentáló adatok. 

A  bizonyos  lelőhelyek  esetében  a monitorozáshoz  ‐  annak  főként  kezdeti,  állapotfelmérő, 

rögzítő  stádiumában  –  fontos  adalékul  szolgálnak  a  különböző  roncsolásmentes  lelet‐  és 

lelőhely‐felderítő  módszerek  (pl.:  geofizika,  légi  fotó,  LIDAR  stb.)  alkalmazásával  végzett 

kutatások. 

Folyamatos ellenőrzés, állapotváltozás követése: 

A régészeti örökség elemeinek monitorozásának legáltalánosabb és legfontosabb ‐ és egyben 

bármilyen távérzékelési módszerrel kiválthatatlan ‐ részét a helyszíni ellenőrzés/szemle, vagy 

terepi megfigyelés képezi. Ennek során egyrészt képi információk, másrészt geodéziai adatok 

gyűjtésére kerül sor, harmadrészt szöveges  leírás készül minden egyes  lelőhely szemléjéről. 

A szemle során az alábbi indikátorok vizsgálata szükséges:  

 a  régészeti  lelőhelyek  (régészeti  örökség  elemeinek)  alapadatai  (név,  elhelyezkedés, 

azonosítója státusza, védettség jellege);  

 lelőhely állapota;  

 lelőhely  veszélyeztetettsége  illetve  veszélyeztető  tényezők,  lelőhelyen  végzett 

tevékenységek részletezése. Amennyiben bolygatás kerül megállapításra, fontos annak 

területét, mértékét (m2‐ben; bolygatott halomtest esetén elhordott földmennyiség m3‐

ben) megadni. 

A monitorozásnak  egy  jól  kidolgozott  terv  szerint,  ciklikusan  kell  zajlani, melyet  időnként 

rendkívüli ellenőrzésekkel  is szükséges kiegészíteni. Ehhez biztosítani kell egyrészt a humán 

erőforrást, másrészt az infrastruktúrát (terepjáró gépkocsi, GPS, digitális kamera stb.). 

A  régészeti  örökség  monitorozása  szempontjából  ki  kell  emelni,  hogy  ez  tökéletesen 

beilleszthető a természeti‐, környezetvédelmi szempontokat vizsgáló ellenőrzésbe, melynek 

legfontosabb oka, hogy a régészeti‐örökségvédelmi elemek az őket befoglaló környezet, táj 

szerves részét képezik. 

                                                 
11
 Negatív és egyben figyelemfelkeltő példa: 2006‐ban a Balmazújváros‐Kisszeg nevű lelőhelyen átvezető 

földgáz vezeték földtakarásának megújítása során sajnos komoly károkat szenvedett a régészeti hagyaték a 
vezeték biztonsági övezetén belül. 
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A műemléki értékek monitorozása 

 A monitorozás  célja  a műemléki  értékek  és  környezetük  fenntartása,  helyreállítása, 

védelme, az új műemléki értékek felkutatása. 

 A monitorozást a HNPI mint tulajdonos, mint kezelő és mint VÖ gondnokság végzi, ami 

különböző területeken és feladatoknál érvényesül. 

 Monitorozó  feladata  van/  lehet  a  járási  Építésügyi  Hivatalok  örökségvédelmi 

részlegének és a főhatóságoknak is. 

Műszaki állapot monitorozása 

A  műemléki  értékek  műszaki  állapota,  karbantartottsága  a  megőrzés/fenntarthatóság 

alapkövetelménye.  A  műszaki  állapot  monitorozását  évenként,  megtervezet,  beütemezett, 

pénzügyi  eszközökkel  is  biztosított  rendszerben  kell  elvégezni.  Az  állapot  vizsgálatot  és  a 

teendőket  a  393/2012.  (XII.20.)  Korm.  rendelet  10.  melléklete  „Állapotfelvételi  adatlap  a 

műemlékek  rendszeres  örökségvédelmi  felügyeletéhez”  adatlapon  kell  elvégezni,  illetve  a 

szükséges  intézkedésekre  javaslatot adni. Az adatlap vezetését az  inventarizácó során számba 

vett nem védett műemléki értékekre is ki kell terjeszteni. 

Az adatlap a műemléki értékek műszaki állapotjelzésére 7 kategóriát állapít meg: 

7.  kiváló (helyenként kisebb felületi avulás); 

6.  jó (helyenként kisebb felületi hibák, károsodások); 

5.   megfelelő (jól látható felületi avulás); 

4.   közepes (helyenként hibák, károsodások); 

3.   rossz (helyi anyaghibák, szerkezeti károk); 

2.   nagyon rossz (összefüggő anyaghibák, szerkezeti károk); 

1.   hiányzik (nem ellenőrizhető) 

Az  adatlap  kitér  a  műemléki  érték  rendeltetés  és  funkció  változásainak  regisztrálására,  a 

veszélyeztetettség mértékére, a javasolt beavatkozásokra: 

 karbantartás; 

 karbantartás/javítás; 

 javítás; 

 javítás/állagmegóvás; 

 állagmegóvás / helyreállítás; 

 helyreállítás 

Az adatlap kezeléséhe/vezetéséhez az építészettörténeti dokumentációk megléte fontos bázist 

jelent. 

A  műszaki  állapot  monitorozáshoz  és  ennek  alapján  rögzített  állapotfelvétel/beavatkozás 

megállapításához  egy  „pénzügyi monitorozást”  is  csatolni  szükséges, mert  csak  a  változások 

rögzítésével az örökségvédelem nincs teljesítve. 
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Funkció megfelelősége 

A  műemléki  értékek  megőrzéséhez  és  fenntartásához  a  rendeltetésszerű  és  biztonságos 

használat  a  leghatásosabb módszer.  Amennyiben  az  „eredeti”  funkció megtartása  nem  vagy 

csak  részben  lehetséges,  úgy  az  új  funkciónak  a műemléki  értékhez méltó  és  fenntartható 

jellegűnek  kell  lenni.  Méltó  funkcióváltozás  volt  a  Nagyhortobágyi  csárdával  szembeni 

szekérállás  Pásztormúzeum  céljára  történő  kialakítása.  Méltatlan  funkcióváltás  az  eredeti 

bélyegeket hordozó juhhodályban nagyüzemi csirkefarmot létesíteni. 

A funkció monitorozása egy széleskörű adminisztratív terület áttekintését is jelenti, mivel a HNPI 

saját tulajdonú örökségelemein kívül más tulajdonában  (használatában)  lévő örökségelemek  is 

vannak, amelyeknél az építésügyi hatóságokkal  történő együttműködés,  illetve véleményezési 

jog  érvényesítése  mellett  van  lehetőség.  A  műemlékek  funkcióváltozása  az  örökségvédelmi 

hatóságok  által  ellenőrzött,  de  a  nem  védett  műemléki  értékek  „funkció  védelme”,  illetve 

monitorozása a VÖ gondnokság folyamatosan fennálló feladata. 

Környezeti állapot 

Az  épített  örökség  /  műemléki  érték  fenntartásának  és  hatásos  érvényesülésének, 

eredetiségének biztosítása a környezet állapotától, változásaitól nagyban  függ. A monitorozás 

célja,  hogy  a  környezeti  változásokról  még  azok  „tervezett”,  vagy  ajánlati  szakaszában 

információ  legyen,  és  a  HNPI,  mint  VÖ  gondnokság  időben  érvényt  szerezzen  az  értékek 

védelmének. Különösen  fontos ez a VH peremrészein, határain,  illetve ott, ahol a  települések 

belterületeivel is érintkezik a VH. 

A  járási  hivatalok  építési  és  örökségvédelmi  osztályaival,  a  közmű  szolgáltatókkal,  de  a 

tűzvédelmi és az állategészségügyi hatóságokkal  is szoros együttműködés szükséges a hatásos 

monitorozás érdekében. 

Megjelenési állapot 

A  HNP‐Puszta  VH  legfőbb  attribútumai  a  Puszta  különleges  tájképi  látványelemeihez  és  a 

bennük  lévő tájazonos kialakítású, anyagú – a hagyományos tájhasználattal összefüggő épített 

örökségéhez/műemléki  értékéhez  –  hodályok,  gémeskutak,  kunyhók  kapcsolódnak.  A 

monitorozás  célja  az  örökség  elemek  állapotának,  környezetének,  tájba  illesztésének 

ellenőrzése,  valamint  a műemléki  értékek  felvételezése.  A monitorozást  a  természetvédelmi 

őrök  mellett  az  örökségvédelemhez/érték‐megállapításhoz  értő  szakemberek  bevonása  is 

szükséges.  

Védettség dokumentáltsága és szintje 

A  műemléki  értékek  közül  a  műemlékek  dokumentáltak,  a  védelemre  szánt  elemeket 

értékkataszterbe kell felvenni és dokumentálni. Az örökségvédelem minden építmény eleménél 

szükséges  az  építészettörténeti  dokumentáció  elkészítése, mert  a  hatásos monitoring  ennek 

alapján  megbízhatóbban  készíthető.  Az  építészettörténeti  dokumentáció  és  az  értékleltár 

kötelező tartalmi elemeit a 393/2012. (XII.20.) Korm. rendelet 2. és 8. melléklete rögzíti. 
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A monitorozás kiemelt célja és feladata az új műemléki értékek feltárása, védelmük biztosítása. 

A természetvédelmi őrök által felvételezett állattartó telepek, tanyák, telkek, kutak rendszerét 

követve az értékeket folyamatos munkával rögzíteni és felvételezni kell, valamint országos, vagy 

helyi védelmükre az eljárást meg kell indítani. 

A  felvételezés monitorozásához pontos ütemezés,  szellemi és anyagi erőforrások  tervezett 

megléte szükséges. 

Szellemi örökség monitorozása 

Primér források monitorozása 

Az  ide  tartozó  tématerületek  közül  a  primér  források  (pásztorélet,  pásztortársadalom, 

betyárvilág,  építéstechnológia,  eszközkészítés‐  használat,  viselet,  népzene,  szokások, 

gasztronómia)  állapotának  folyamatos  nyomon  követése  nagy  kihívást  jelent,  hiszen  a 

pásztorok  többsége  nem  különösebben  tanult,  tehát  a  „tudományos  arroganciával”  való 

megközelítés  alapvetően  elhibázott. Mindazonáltal  természetesen  ezek  a  vizsgálatok  sem 

nélkülözhetik  a  tudományos  megközelítést,  de  nagyon  sok  függ  a  vizsgálódást  végző 

személyiségétől, empátiájától, a kutatási alanyaival való megfelelő „hang” megtalálásától. A 

pásztorélet  mindennapjaiban  a  hagyományok  továbbélése,  illetve  hiánya  kérdőív 

összeállításával  felderíthető,  összehasonlítva  évenként  az  adatokat  nyomon  követhető  a 

változás  mértéke.  A  pásztorélethez  kötődő  rendezvényeken  keresztül  is  levonhatók  ezt 

kiegészítő következtetések (pl. megjelent pásztorok száma, viseletük, milyen módon vesznek 

részt a programokban, stb.).  

A  pásztorképzés  meglétének,  vagy  hiányának  vizsgálata  a  pásztorhagyományok 

továbbélésének az esélyeiről adhat csupán felvilágosítást, de egyenes következtetések ebből 

magukra a hagyományokra nem vonhatók le. Itt a rendszer létrehozásához nélkülözhetetlen 

gyakorlati oktatás kérdésköre problematikus, azaz, hogy mennyire akar az idősebb generáció 

részt  venni ebben, hogyan  adhatja  át  tudását.  Illetve  a  jelentkezők  köre  is  kérdéses. Ezek 

jelzik az élő pásztorkultúra helyzetét. 

A  pásztorok  létszáma  és  annak  változása  is  fontos  indikátor,  ez  egy  viszonylag  egyszerű 

statisztikai módszerrel kideríthető. 

A  pásztorkultúrához  köthető  népi  kismesterek  teljes  körű  felkutatása,  a  működő  és 

„termelő” műhelyek száma  jelzi,  jelezheti a termékek  iránti, pásztorok által generált  igényt, 

bár  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  termékek  egy  része  ajándék‐  vagy  dísztárgyként,  vagy 

éppen  olyan  használati  tárgyként  is  forgalomba  kerülnek,  amelyek  más  kontextusban  is 

működnek  (pl.  bicska  és  készség).  Bár  ezeknek  a  mestereknek  a  száma  is  csökkenő 

tendenciát mutat a képzés ezen a téren megoldott. 

A  fentieken  túl  a  szellemi  örökség  tárgykörébe  tartozó  szegmentumok  egy  része  egzakt 

módszerekkel nem vizsgálható, illetve vizsgálatuk nem hoz „kézzel fogható” eredményt. Ide 

tartozik a népzene és a szokások, hiedelmek témaköre. Ezeket kutatni ugyan érdemes, hogy 

tisztában  legyünk  a  21.  századi  változásokkal,  a  napjainkban még megfogható,  vagy már 
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teljesen  kikopott  kultúr‐elemekkel.  Néhány  vonatkozásban  ebbe  a  kategóriába  tartozik  a 

gasztronómia témaköre is, de az ilyen jellegű, vagy a pásztorételekhez köthető rendezvények 

segítségével némi támpontot kaphatunk a hagyományosnak számító ételek továbbélésének 

megítéléséhez. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a történelmi vonatkozások  is, amelyeket 

mára már nem  tudunk, és nem  is  lehet  feltámasztani,  ilyen  a betyárvilág és  a hortobágyi 

pásztorkodás  történeti  múltja,  bár  ez  utóbbi  több  ponton  érintkezhet  a  mindennapi 

pásztorélet hagyományaival.  

Szekunder források monitorozása 

A  kiállítások  és  bemutató  helyek  változásai  jól  nyomon  követhetőek  (számuk,  tartalmuk, 

megújulásuk), csakúgy, mint az új rendezvények létrehozása, vagy a régiek átalakítása is. 

A  monitorozás  egyik  lehetőségét  éppen  a  III.  fejezetben  jelzett  archiválás,  mint  kezelői 

eszköz  adhatja.  Az  archívumban  szereplő  tárgyi,  dokumentációs  és  digitális  anyag 

önmagában  adatot  szolgáltat, de magát  az  archívumot úgy  kell  kialakítani és üzemeltetni, 

hogy  a  benne  nyilvántartott  értékek  aktuális  állapotát,  a  velük  kapcsolatos  ismereteket 

naprakészen  le  lehessen kérdezni. A digitális  feldolgozásnak  tehát  jelentős szerepe van. Az 

anyaggyűjtés közzétételével jelentősen bővíthetőek az ismeretek a társadalom számára is. 

 

VII.2.  A VH KIEMELKEDŐ EGYETEMES ÉRTÉK KEZELÉSÉT 

BEFOLYÁSOLÓ TEVÉKENYSÉGEK, TÉNYEZŐK 

MONITOROZÁSA 

Számos,  az  KEÉ‐hez  és  annak  attribútumaihoz  csak  közvetetten  kapcsolódó  tevékenység 

tartozik a VH kezelésének  tárgykörébe, amelyek azonban visszahatnak a KEÉ megőrzésére: 

ezek  a  gazdasági,  társadalmi  vonatkozások.  Ezen  témák  követő  figyelésével  fontos 

információk nyerhetők a VH és a  társadalom kapcsolódásáról,  ilyen az emberi hatásokat  is 

magába  foglaló  klímaváltozás,  vagy  az  értékek  közvetítését  célzó  turisztikai  bemutatás, 

egészen a közvetlen  társadalmi párbeszédig. Csakúgy, mint az attribútumokkal kapcsolatos 

monitorozás,  az  egyes  vonatkozások  külön‐külön  való  értékelésén  túl,  ahol  az  többlet 

jelentéstartalmat eredményezhet, érdemes az eredményeket összefüggéseikben is vizsgálni.  

Az egyes vizsgálatok témától függően rövidebb távon  is hozhatnak érdemi eredményt, más 

esetekben viszont figyelembe kell venni, hogy esetleg a kezelési terv hatályán belül nem áll 

kellő adat,  információ, tapasztalat rendelkezésre megalapozott következtetések  levonására. 

Éppen  ezért  csak  a  hosszú  távú  és  körültekintő  vizsgálatok  alapozhatják meg  az  adekvát 

korrekciós beavatkozásokat. 
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S. 
sz. 

Téma Célállapot  Indikátor  Alapadat (jellege, forrása)  Vizsgálat jellemzői 

1.  

M
e
gk
ö
ze
lít
é
s,
 k
ö
zl
e
ke
d
é
s     Megközelítés 

biztosítottsága
 Meglévő, megtartható 
kapcsolat van 
 Meglévő, fölösleges 
kapcsolattal/ is rendelkezik 
 A megközelítés nem 
biztosított 

 Vizsgálat periodicitása: 1 év 
 Vizsgálat módszere 

rendelkezésre áll‐e (I/N): Igen
 Vizsgálat rövid leírása: 

Helyszíni ellenőrzés szemre 
vételezéssel, tervi 
elhatározások vizsgálata 
elemzése. Feladatok 
meghatározása (Építés, 
átalakítás, felújítás, bontás,) 

 Vizsgálat jellege technikai és 
eszközigényét tekintve (1‐5 
skálán értékelés: 2 1=egyszerű, 
könnyen kivitelezhető,…..5=bonyolult, 
jelentős erőforrásokat kíván): 

Vizsgálat költsége: 
periódusonként: 0,4 M FT 
(nagyságrendi becslés a 7 éves 
ciklusra):2,8 M FT 

   Megközelítés 
megfelelősége 
a VH KEÉ 
szempontjából

 Megfelelő: A környezeti 
értékeket figyelembe véve 
kialakított 
 Átépítendő: A környezeti 
elvárásoknak nem 
megfelelően kialakított, 
megtartható, de átépítendő.
 Felszámolandó: 
Felszámolandó közlekedési 
kapcsolat 

   Megközelítés 
megfelelősége 
az érintettek 
szempontjából

 Megfelelő minőség és 
kapacitás 
 Megfelelő minőség, de nem 
megfelelő kapacitás 
 Nem megfelelő minőség, de 
megfelelő kapacitás 
 Nem megfelelő minőség és 
nem megfelelő kapacitás. 

2. 

  B
e
m
u
ta
tá
s,
 lá
to
ga
tó
k 
fo
ga
d
ás
a,
 t
u
ri
zm

u
s  A látogatói 

létszám min. 20%‐
kal növekszik (a 
visszatérő 
látogató aránya 
is), a főszezon 
elnyújtottabb 

látogató   Látogatószám 
 Vendégéjszakák száma 
 Visszatérő látogatók 

száma 
 Vendégelégedettség 

 Vizsgálat periodicitása: éves 
 Vizsgálat módszere 

rendelkezésre áll‐e (I/N): I 
 Vizsgálat rövid leírása: a 

bemutatóhelyeken 
belépőjegy‐statisztikák,  ill. az 
elégedettségre vendégkönyv 
(alternatív megoldás 
érintőképernyős terminál 
ilyen opcióval), továbbá külső 
vállalkozó által kérdőíves 
felmérés 

 Vizsgálat jellege technikai és 
eszközigényét tekintve: 2 

Vizsgálat költsége (nagyságrendi 
becslés a 7 éves ciklusra): 
munkatársak munkaideje, 
gyakorlatosok, az 
érintőképernyős terminál 
költsége bemutatási 
helyszínenként,a VH‐n kb. 4 m Ft, 
a külső vállalkozó általi 
tanulmány költsége 5  M Ft 

A látogatói 
infrastruktúra 
min. jól 
karbantartott, a 
létesítmények 
száma és 

Infrastruktúra   Építmények állaga 
felújítások  
 Új létesítmények száma 
 Bemutatóeszközök 
állapota 

 Vizsgálat periodicitása: éves 
 Vizsgálat módszere 

rendelkezésre áll‐e (I/N): I 
 Vizsgálat rövid leírása: a HNPI 

Műszaki és Üzemeltetési 
Osztály (MÜO) végzi, éves 
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Téma Célállapot  Indikátor  Alapadat (jellege, forrása)  Vizsgálat jellemzői 

elhelyezkedése és 
fogadókapacitása 
képes ellátni a 
főszezoni 
igényeket. 

felülvizsgálat a szezon után, 
javaslatok felújítási munkákra. 
Új létesítményeket a MÜO 
nyilvántartása tartalmazza. A 
bemutatóeszközök száma a 
HNPI leltári adat bázisa 
alapján, az Oktatási és 
Turisztikai Osztály végzi 

 Vizsgálat jellege technikai és 
eszközigényét tekintve: 2 

Vizsgálat költsége (nagyságrendi 
becslés a 7 éves ciklusra): a 
felmérés költsége, szakértői 
díjak, kb 5 M Ft 

Az alap, kiegészítő 
és szakmai 
szolgáltatások 
magas 
színvonalon 
működnek, 
kielégítve a 
vendég és kezelői 
igényeket 
egyaránt.   

Szolgáltatások   Alapszolgáltatások  
 Kiegészítő szolgáltatások 
száma 
 Elérhetősége 
 Minősége 
 Programelemek száma, 
 Minősége, 
 Megújulása 
 Igénybevett külső 
szolgáltatások száma 
bemutató helyenként 

 Vizsgálat periodicitása: éves 
 Vizsgálat módszere 

rendelkezésre áll‐e (I/N): I 
 Vizsgálat rövid leírása: a HNPI 

és a minősített partnerek 
adataival adatbázis 
létrehozása, és frissítése 

 Vizsgálat jellege technikai és 
eszközigényét tekintve: 2 

 

Tudatosan 
felépített 
interpretációs 
rendszer 
(személyhez 
köthető és nem 
köthető, egymást 
kiegészítő, erősítő 
elemek mozaikja), 
igényekhez 
igazodó és azt 
kiszolgálni képes 
túravezetői 
létszám, tudás;   

Interpretáció   Túravezető igazolvánnyal 
rendelkezők számának 
változása 
 Idegen nyelvű szakvezetők 
és szakvezetések számának 
változása 
 Tematikai spektrum ‐ pl. 
attribútumokhoz 
illeszkedően látogatók 
attitűdváltozása,  
 A "hely szellemének" 
megértése 
 Személyhez köthető és 
nem köthető eszközök 
száma és összetétele 

 Vizsgálat periodicitása: 3 éves 
 Vizsgálat módszere 

rendelkezésre áll‐e (I/N): N 
 Vizsgálat rövid leírása: a VH‐n a 

bemutatóhelyeken kérdőíves 
felmérés (alternatív megoldás 
érintőképernyős terminál 
ilyen tartalmú választható 
opciókkal) 

 Vizsgálat jellege technikai és 
eszközigényét tekintve: 3 

 

Az interpretáció 
minősége 

Az értékhordozó 
attribútumok 
reprezentáltsága 

Autentikusság, megfelelő 
szakértők, források 
bevonásának mértéke 

A látogatások 
élményszerűsége, 
tematikai változatossága, 
szezononkénti változása 

A bemutatás formáinak 
változása, pl. személyes, 
részvétellel működő 

 Vizsgálat periodicitása: 3 éves 
 Vizsgálat módszere 

rendelkezésre áll‐e (I/N): N 
 Vizsgálat rövid leírása: a VH‐n a 

kezelő személyzet 
kikérdezése, helyszíni 
tájékozódás, nyilvántartások, 
tervekbe betekintés 

 Vizsgálat jellege technikai és 
eszközigényét tekintve: 3 
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Téma Célállapot  Indikátor  Alapadat (jellege, forrása)  Vizsgálat jellemzői 

eszközök (statikus, 
dinamikus, interaktív 
elemek), display v. élőkép 
mutatása 

Látogatók orientációját 
segítő rendszer állapota, 
pl. útirányjelző, 
szolgáltatást és nyitva 
tartást jelző táblák, 
feliratok, programajánló 
plakát, prospektusok 
megfelelő száma  

3.  

Sz
ak
m
ai
 k
é
p
zé
s,
 t
o
vá
b
b
ké
p
zé
s  Továbbképzések 

indulnak a 
világörökség 
gondnokság 
munkatársai 
részére, amelyen 
rendszeresen 
részt vesznek  

Belső 
továbbképzés 

 Tematikák száma 
 Képzési órák száma/év 
 Képzésben résztvevők 
száma 

 Vizsgálat periodicitása: 2 
évente 

 Vizsgálat módszere 
rendelkezésre áll‐e (I/N): Igen

 Vizsgálat rövid leírása: 
Adatgyűjtés forrásai: HNPI 
iktatórendszere, Forster 
Központ, internet. Az adatok 
összegyűjtése viszonylag 
egyszerű „desktop” kutatás 
formájában megvalósítható. 

 Vizsgálat jellege technikai és 
eszközigényét tekintve (1‐5 
skálán értékelés: 1=egyszerű, könnyen 
kivitelezhető,…..5=bonyolult, jelentős 

erőforrásokat kíván): 2 

Külső (központi) 
továbbképzés 

 Tematikák száma 
 Képzési órák száma/év 
 Képzésben résztvevők 
száma (a VH szempontjából 
+ a HNPI 

VÖ kezelői 
posztgraduális 
képzések vannak 
és alkalmazásban 
állnak a HNPI‐nél 

A VH‐n dolgozó, 
VH kezelői 
képesítéssel 
rendelkezők  

 Magyarországon elérhető 
képzések (van/nincs) 
 Képzésben résztvevők 
száma 
 A végzett hallgatók 
elhelyezkedési aránya a 
szakterületen 

Évente több VÖ 
specifikus 
konferencia, 
workshop kerül 
megrendezésre 

VÖ specifikus 
konferenciák, 
workshopok 

 Események száma 
 HNPI részvétel (esemény) 
száma 
 HNPI részéről résztvevők 
száma 

 Vizsgálat periodicitása: 2 
évente 

 Vizsgálat módszere 
rendelkezésre áll‐e (I/N): Igen

 Vizsgálat rövid leírása: 
Adatgyűjtés forrásai: HNPI 
iktatórendszere, Forster 
Központ, internet. Az adatok 
összegyűjtése viszonylag 
egyszerű „desktop” kutatás 
formájában megvalósítható. 

 Vizsgálat jellege technikai és 
eszközigényét tekintve (1‐5 
skálán értékelés: 1=egyszerű, könnyen 
kivitelezhető,…..5=bonyolult, jelentős 

erőforrásokat kíván): 2 

Helyszínspecifikus 
szakterületi 
képzések 
működnek  

Szakképzések 
(építészet, 
műemlékvédelem
; pásztorképzés; 
túravezetőképzés)

 Tematikák száma 
 Képzési órák száma/év 
 Képzésben résztvevők 
száma 

4. 

is
m
e
re
tt
e
rj
e
sz
té
s,
 

tá
rs
ad

al
m
i t
u
d
at
o
ss
ág
  A VH körüli 21 

település 
valamennyi 
közoktatási 
intézményével 
együttműködési 
megállapodás van 
életben. 

Együttműködési 
megállapodás 
kötése a VH‐t 
övező 
településeken 
lévő közoktatási 
intézményekkel 

Együttműködési 
megállapodások száma 

 Vizsgálat periodicitása: 
folyamatos 

 Vizsgálat módszere 
rendelkezésre áll‐e (I/N): 
részben 

 Vizsgálat rövid leírása: 
 Vizsgálat jellege technikai és 

eszközigényét tekintve 2, 
könnyen kivitelezhető (1‐5 Az óvodástól az  A célcsoportokra  A célcsoportokra 
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Téma Célállapot  Indikátor  Alapadat (jellege, forrása)  Vizsgálat jellemzői 

egyetemista 
korosztályig a VH 
KEÉ‐t bemutató 
okatatási célú 
programok 
elérhetőek 

meghirdetett 
programok 
bővítése 

meghirdetett programok 
száma 

skálán értékelés: 1=egyszerű, könnyen 
kivitelezhető,…..5=bonyolult, jelentős 
erőforrásokat kíván) 

  jelentős erőforrásokat kíván): 
részben 

 

A résztetvők 
száma 2020‐ra 
min. 20%‐kal 
növekszik 

A programokon 
résztvevők 
körének bővítése 

A programokon résztvevők 
száma 

Min. 50%‐kal 
többen keresik fel 
a HNPI honlapját 
és követik 
Facebook oldalát.

Online 
kommunikáció 
ebben a témában 
(honlap, 
Facebook) 

Kattintások, like‐olások 
száma, hírlevélre 
feliratkozottak száma, Google 
Analytica,  

Min. 10 új 
kiadvány 

Nyomtatott és 
digitális (e‐book) 
anyagok létrejötte

Elérhető dokumentumok 
száma 
Fogyás és a letöltések száma 

Min. 5 új elem 
létrejön. 

Új bemutatási 
eszközök és 
infrastrukturális 
elemek létrejötte

 Új bemutatási eszközök és 
infrastrukturális elemek 
száma 
 Új bemutatási eszközök és 
infrastrukturális elemek 
állapota 

2020‐ig min. 3 
fővel bővül az 
oktatási csoport   

Humán erőforrás 
fejlesztés 

Ebben a feladatkörben 
dolgozók száma 

A képzéseken 
résztvevők száma 
min. 20 %‐kal 
növekszik. 

Képzések 
beindítása 

Képzések száma 
Képzéseken résztvevők száma

Min. 1 
felsőoktatási 
képzésbe beépül 
a VH‐val 
kapcsolatos 
ismeretek. 

A 
felsőoktatásban, a 
különböző 
képzéseken 
kapott 
bemutatkozási 
lehetőségek 

A kapott órák száma, a 
bevonható képzések száma 

5. 

K
ö
rn
ye
ze
ti
 t
é
n
ye
ző
k,
 k
lím

av
á
lt
o
zá
s,
 

h
av
ár
ia
  A környezeti 

hatások nyomon 
követésével 
kapcsolatban 
predikciók 
felállítása és a 
potenciális káros 
hatások 
megelőzése, 
minimálisan 
„early warning”  

 Növénytársulá

sok 

struktúrális 

változása 

 (értékekben 

bekövetkezett 

veszteség): 

 Ökológiai 
határhelyzetb
en klíma‐
érzékeny 
(szikes 
mocsári, réti) 
és nagy 

 borítottsági adatok 
 mennyiségi minőségi 
 (un: expedíciós 
vizsgálatokkal kell értékelni)
 mikroklíma mérés 
(évszakonként három) 

 Vizsgálat periodicitása: évente 

szükséges (havária – eseti) 

 Vizsgálat módszere 

rendelkezésre áll‐e (I/N): igen

 Vizsgálat rövid leírása: 1) a 

társulások fontosabb fajainak 

borítottsági vizsgálata 2) 

havária után az alapállapothoz 

képest bekövetkezett 

veszteség megállapítása. 3) 

Mintaterületeken a borítási 

értékekben, a 

karakterfajokban 
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tűrőképességű 
társulások 
(ürmös 
szikespusztai 
gyepek) 
növénytársulá
sok 
strukturális 
átalakulásának 
nyomon 
követése 

bekövetkezett változások, 

illetve a mozaikhatárok 

elmozdulásának értékelése. 

 

6.  

Sz
ab

ál
yo
zá
si
 k
ö
rn
ye
ze
t  Megfelelő 

szabályozottság 
 Szabályozottsá

g 
 Megfelelően szabályozott 
 Nem megfelelően 
szabályozott, mert túl 
szabályozott 
 Nem megfelelően 
szabályozott, mert alul 
szabályozott 
 Szabályozatlan 

 Vizsgálat periodicitása: 3 év 
 Vizsgálat módszere 

rendelkezésre áll‐e (I/N): 
 Vizsgálat rövid leírása: A 

hatályos szabályozási tervek 
megtekintése (a járási 
kormányhivataloknál, 
településeknél.), majd írásos/ 
rajzos értékelése a szükséges 
beavatkozások 
meghatározásával.   

 

Megfelelő övezet 
és övezeti 
lehatárolás 

 Övezeti 
besorolás 
megfelelősége

 Megfelelő övezet és övezeti 
lehatárolás  
 Megfelelő övezet, de nem 
megfelelő övezeti 
lehatárolás  
 Nem megfelelő övezeti 
besorolás 

 Övezeti 
előírások 
megfelelősége

 Megfelelő:VH KEÉ‐nek 
megfelelő sajátos övezeti 
előírások vannak 
 Átdolgozandó: A VH KEÉ‐t 
alapjában nem sértő, de 
(általánossága miatt) azt 
veszélyeztető, ezért 
átdolgozandó előírás van 
 Cserélendő:A VH KEÉ –re 
káros, azt veszélyeztető 
előírás van 

7. 

K
o
m
m
u
n
ik
ác
ió
 

Min. 20 %‐os 
hatékonyságnöve
kedés 

 Online 
kommunikác
ió 

 Honlap, 
Facebook 

 

 Kattintások száma, 
lájkolások száma, 
 Google Analytica, oline 
kérdőívek‐ belső 
monitoring segítségével 
 Online hirdetések‐ 
piackutató cég 
segítségével 

 Vizsgálat periodicitása: 
‐közép és hosszútávú 
 Vizsgálat módszere 

rendelkezésre áll‐e (I/N): 
‐részben áll rendelkezésre, a 
belső monitoringot (online és 
print kérdőívek) a HNPI dolgozói 
végzik 
‐a külső monitoringot egy külső 
piackutató cég végzi 
Az alkalmazott kommunikációs 
eszközök hatékonyságát 
szükséges vizsgálni, külső‐ és 
belső monitoringgal 
 Vizsgálat jellege technikai és 

 Offline 
kommunikác
ió 

 Turisztikai 
kiadványok, 
QR kód 

 

 Belső‐, külső monitoring 
 nyomtatott kiadványok 
száma, 
 kattintások száma 
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 Elektronikus 
kommunikác
ió 

 Generált és 
fizetett PR 

 TV‐s, rádiós megjelenések 
száma 
 belső‐ és külső monitoring

eszközigényét tekintve (1‐5 
skálán értékelés:   

 ‐A belső monitoring egyszerű, 
könnyen kivitelezhető, 
jelentősebb erőforrásokat 
nem igénylő forma (1‐2) 

 ‐A külső monitoring külső 
piackutató cég segítségével 
végzendő, költségesebb 
forma(5) 

 1=egyszerű, könnyen 
kivitelezhető,…..5=bonyolult, 
jelentős erőforrásokat kíván):

Vizsgálat költsége (nagyságrendi 
becslés a 7 éves ciklusra): 
3‐5 M Ft/év 

 Szervezeten 
belüli és 
kívüli 
kommunikác
ió 

 Fórumok száma a 
fórumokon résztvevők 
száma,  
 Kiküldött hírlevelek, DM 
levelek száma 

8. 

Tá
rs
ad

al
m
i r
é
sz
vé
te
l  A VH KEÉ 

szempontjából 
kulcsfontosságú 
szervezetekben 
való teljes jogú 
tagság 

VÖ gondnokság 
részvétele más 
szervezetek 
munkájában 

 Szervezetek száma, 
melyben a HNPI tagsággal 
bír 
 Szervezetek által képviselt 
témák spektruma 
 Tagság típusa 
(teljes/megfigyelő/támoga
tó) 
 Betöltött szerep, funkció 
 Partnerségi, 
együttműködési 
megállapodások száma 

 Vizsgálat periodicitása: 
 évente 
 Vizsgálat módszere 

rendelkezésre áll‐e (I/N): Igen
 Vizsgálat jellege technikai és 

eszközigényét tekintve (1‐5 
skálán értékelés1=egyszerű, könnyen 
kivitelezhető,…..5=bonyolult, jelentős 

erőforrásokat kíván):  2 
Vizsgálat költsége (nagyságrendi 
becslés a 7 éves ciklusra): 1 M Ft

 
A társadalom 
különböző 
szegmenseit 
megszólítani 
képes és 
kétirányú 
kommunikációt 
folytató 
mechanizmusok 
vannak 
működésben 

Már működtetett 
(lásd oktatás, 
kommunikáció) és 
bevezetendő 
eszközök (VÖ 
Fórum, 
fogadóóra, 
Pászorrend) 

 Eszközök, mechanizmusok 
megléte/hiánya 
 Aktivitás intenzitása 
 Megkeresések száma 
 Partnerségi, 
együttműködési 
megállapodások száma 

 
A megközelítés, közlekedés monitorozása 

Az ebben a  témakörben  végzett monitorozásnak  fontos  szerepe  a  szükséges  intézkedések 

feltérképezése, meghatározása. Az évente elvégzendő vizsgálat során a teljes VH‐t vizsgálni 

szükséges. A helyszíni bejárás  során nemcsak  a meglévő  közlekedési elemeket  (burkolt és 

burkolatlan és földutakat, kerékpáros és gyalogos utakat) szükséges megvizsgálni, hanem a 

szabálytalan  tájat  romboló spontán kialakult közlekedési nyomvonalakat  is  rögzíteni kell, a 

szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 
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A monitoring során vizsgálni kell a megközelítés: 

 biztosítottságát 

 megfelelőségét a VH KEÉ szempontjából 

 megfelelőségét az érintettek szempontjából 

A megközelítés biztosítottsága 

A  területekhez,  létesítményekhez  való  eljutás,  szállítás  feltételeinek  meglétét  jelenti.  A 

fölösleges, vagy táji‐ természeti értékeket sértő utak felszámolását is nyomon kell követni. 

A megközelítés megfelelőségét két szempontból is vizsgálni szükséges. 

Megfelelőség vizsgálata a VH KEÉ szempontjából 

Egyrészt  a  VH  KEÉ  szempontjából,  ami  a  kialakítás módjával  függ  össze.  A  VH‐n  belül,  a 

meglévő  mezőgazdasági  majorokat  kiszolgáló,  és  a  VH‐n  keresztülvezető  országos  fő  és 

mellékutak kivételével burkolt utak hossza miként alakul (gyarapodása nem kívánatos).  

A mikroformák és a  lefolyási viszonyok  szempontjából egyértelműen a  legkedvezőbb, ha a 

VH  belső  közlekedési  rendszerét  földutak  adják.  Ám  ezek  KEÉ  szempontjából  való 

megfelelősége is vizsgálandó: 

 Terepszint fölé emelt földutak hossza 

 A vízmozgások útját elzáró csatornákat, utakat ellátó bujtatók, átereszek száma, annak 

arányában, hogy hány helyen van ezekre szükség. 

 Utak állapota 

Megfelelőség az érintettek szempontjából 

A  megközelítés  érintettek  szempontjából  történő  monitorozása  során  a  megközelítés 

minőségének  és  a  közlekedés  nagyságának,  összetételének  való  megfelelés  vizsgálatát 

jelenti.  Itt vizsgálni szükséges a megközelítési útvonal  forgalmának nagyságát, összetételét, 

különböző időszakokra vonatkoztatva.  

 Turista szezonban és azon kívül jelentkező gyalogos, kerékpáros és gépjárműforgalom 

 Mezőgazdasági  idényben  –  és  azon  kívül  (VH‐n  belüli  szántóföldekre,  majorokra, 

állattartó telepekre, halas tavakra) irányuló teher és mezőgazdasági gépforgalom 

A  megközelítés  érintettek  szempontjából  történő  monitorozása  csak  az  igénybevétel 

nagyságának a megközelítés minőségének, kapacitásának összevetésével állapítható meg. 

A bemutatás és turizmus monitorozása 

A monitoring a  turisztikai eszközrendszer megfelelő alkalmazásához hasznos  információkat 

szolgáltat,  minden  releváns  elemnek  részét  kell  képeznie.  A  források  függvényében 

gondoskodni kell a végrehajtásáról is. 

A  turisztikai  tevékenység  egyik  legfontosabb  indikátora  a  látogatószám,  amelyet  azonban 

bemutatóhelyekre, szálláshelyekre vonatkozóan külön gyűjtött adatok (személyzet becslése, 
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bemutató  területek  belépőkártyái,  különböző  kiállítóhelyek  belépőjegyeinek  tőpéldányai, 

szakvezetések,  erdei  iskolai  vendégéjszakák)  összegzésével  kell  meghatározni.  Ezek  a 

részadatok  természetszerűleg  nem  additív  jellegűek,  hiszen  az  egyes  látogatók  több 

helyszínen, több szolgáltatást  is  igénybe vesznek,  így  ismeretlen mértékben felfelé térítik el 

az összesített látogatószámot. Az egyes adatgyűjtő helyek közötti átfedések mértékére, sőt a 

visszatérő látogatók számára és arányára a turisztikai kártya használatából származó adatok 

segítségével  lehetne következtetni, becslést adni. A turisztikai kártya a vendégelégedettség 

egy  aspektusára  is  rávilágít,  hogy  az  egyes  szolgáltatásokat milyen  számban  és  arányban 

veszik igénybe. 

A  fejlesztő,  fenntartó, üzemeltető  számára a  fogadó  infrastruktúra építményeinek  száma, 

azok  állagának  változása,  az  egyes  létesítményekre  fordított  karbantartási  felújítási 

költségek  és  azok  változása  is  nagyon  informatív.  Ugyanezek  a  bemutatóeszközökre  is 

elmondhatók.  Az  új  létesítmények  száma  a  VH‐n  a  KEÉ  reprezentáltságától  függően 

tervezhetők,  előreláthatóan  kis  számban,  ezért  inkább  a  VH  csatlakozó  területei 

vonatkozásában releváns igény. 

A  turisztikai  csomagok  elemeit  szolgáltatások  képezik,  melyek  közül  kiemelendő  a 

fogadóhelyek  alapszolgáltatásainak  száma,  azok  éves  szintű  változása mellett  a  segítő‐ 

(mosdó,  parkoló,  akadálymentes  környezet)  és  kiegészítő  szolgáltatások  száma, 

elérhetősége  és  minősége.  A  meglévő  programelemek  számán  kívül  a  források 

függvényében a már meglévő elemeknél megvalósított  fejlesztésekkel  történő megújítások 

száma  is fontos, és tulajdonképpen az új attrakciók fejlesztésével egy kategóriába számít. A 

koncessziós üzemeltetés,  illetve  a  kiegészítő  szolgáltatások  terén bemutató helyenként  az 

igénybevett külső szolgáltatások száma is releváns indikátor. 

A  bemutatóhelyek  megfelelő  színvonalú  üzemeltetésének,  programok  lebonyolításának 

kulcskérdése  az  interpretáció  (=  kb.  ismeretterjesztés)  helyzete.  Ebben  a  körben  a 

túravezető  igazolvánnyal  rendelkező,  azaz  megfelelően  képzett  szakvezetők  számának 

változása, ezen belül az  idegen nyelvű  szakvezetők és  szakvezetések  számának változása 

fontos mérőszám. A tematikai spektrum szélessége és az attribútumok reprezentáltságának 

mértéke a fejlesztések, megújítások belső igényét és irányát határozza meg, ahogy az egyes 

attribútumokra és a hely szellemének egészére vonatkozó  látogatói attitűdváltozás pedig 

külső  tényezőként befolyásolja ezt. Az  így meghatározott  fejlesztések “jóságát”, minőségét 

az autentikusság, ezen belül a bemutatott attribútumok történeti fejlődéséhez  illeszkedése, 

a  segítségként  bevont  szakértők,  illetve  felhasznált  adatforrások  köre.  A  megvalósuló 

fejlesztések,  megújítások  tervezése  során  alkalmazott  tematikai,  illetve  bemutatás‐

technikai  és  didaktikai  változatossága,  ami  megfelel  a  bemutatás  formáinak, 

változatosságának,  pl.  személyes,  részvétellel  működő  eszközök  (statikus,  dinamikus, 

interaktív  elemek),  display  v.  élőkép  mutatása  (webkamerák).  A  bemutatóhelyeknek 

lehetőség  szerint  rendelkezniük  kell  egy  megújítási  tervvel,  aminek  a  megvalósítása  a 

rendelkezésre álló források függvénye. 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
263 

A turistafogadásra vonatkozóan elengedhetetlen információ a látogatók orientációját segítő 

rendszer  állapota,  annak  vizsgálata,  pl.  útirányjelző,  szolgáltatást  és  nyitva  tartást  jelző 

táblák,  feliratok,  programajánló  plakát,  prospektusok  megfelelő  száma  és  minősége, 

egységes arculata. 

Szakmai képzés, továbbképzés monitorozása 

A  képzésekkel  kapcsolatos mutatók nyomon  követésekor  vizsgálni  kell, hogy mely képzési 

elemek vannak  jelen  (működők továbbélése avagy megszűnése, új képzések megjelenése). 

Egy‐egy képzési elemet, formát finomabb skálán is kell értékelni, azaz vizsgálni kell: 

 a képzés óraszámát 

 a képzés gyakoriságát 

 a képzés tematikáját 

 mennyire könnyen elérhető és/vagy kíván erőfeszítést, anyagi forrást 

 hányszor és hány fő vesz részt 

 hányan hasznosítják a képzést közvetlenül a VH‐n, vagy azzal kapcsolatban. 

Természetesen a képzések hatékonyságát oly módon is figyelemmel kell kísérni, hogy miként 

épülnek be a VH kezelésében az elsajátított ismeretek, összességében javul‐e a VH kezelése, 

megőrzése. 

Az oktatás, ismeretterjesztés, társadalmi tudatosság növelése  

Az oktatás, ismeretterjesztés témában az adatok elsősorban számokban jelennek meg. Meg 

lehet  mondani,  hogy  egy  adott  vetélkedőn  mennyi  gyermek  vett  részt,  hogy  egy 

vándorkiállítást  mennyi  intézmény  kért  el,  azt  kb.  hányan  látogatták  meg.  Ezekből  az 

adatokból  önmagában  még  nem  lehet  következtetéseket  levonni,  folyamatában  kell 

vizsgálni, az egyéb tényezők figyelembe vételével. 

A monitoringot folyamatosan (egy‐egy akció után) el kell végezni, az adatokat rögzíteni kell. 

A monitoring folyamán nem csupán a mennyiségi, de minőségi mérést is végezni kell. 

Mechanizmus: 

 esemény lezajlása 

 közvetlen  visszajelzések  megfigyelése  (beszélgetések,  magatartásformák,  tetszés 

nyilvánítás, kritikák) 

 adatok rögzítése (létszám, életkor, eltöltött idő) 

 visszacsatolásra  lehetőség biztosítása  (kérdőív, kommunikációs  csatorna kialakítása a 

véleménynyilvánításra) 

 évente  egyszer  egy  nagyobb  merítési  körből  lehetne  információkat  gyűjteni  arra 

vonatkozóan, hogy a “társadalmi tudatosság növelése”, mint kitűzött cél, hogyan halad 

előre az időben. 

Ez  a mechanizmus  technikai  és  eszközigényét  tekintve  könnyebben  kivitelezhető,  jelentős 

erőforrásokat nem igényel. 
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Környezeti tényezők, klímaváltozás, havária 

Bár  a  nemzetközi  klímakutatások  alapján  felállított  modellek  nem  valószínűsítik  a  VH 

megőrzési  állapotának  romlását,  a  jó  kezelői  gyakorlathoz  hozzátartozik  a  körültekintő 

elővigyázatosság.  A  VH  szempontjából  a  környezeti  tényezőknek  és  a  klímaváltozásnak 

tulajdonítható  állapotváltozást  eleve  jól  indikálják  az  attribútumok,  főként  a  természeti 

értékekhez  kapcsolhatók  állapotának  figyelő‐követésére  leírt  vizsgálatok  alapján.  A 

legcélzottabban  a  társulások  fontosabb  fajainak  borítottsági  vizsgálatával,  valamint  a 

karakterfajokban  bekövetkezett  változások,  illetve  a  mozaikhatárok  elmozdulásának 

értékelésével kapunk irányadó adatokat.  

A  hosszú  távú mérések  adatsoraiból  következtethetünk  a  tendenciákra,  így minimálisan  a 

nemzetközi  gyakorlatban  is  alkalmazott  “early  warning”  [korai  riasztás]  módszert  lehet 

érvényesíteni. A globális és kontinentális léptékű folyamatokra a VH kezelőjének vagy akár az 

egyes  részes  államoknak  külön‐külön  alig  lehet  hatása,  fontos,  hogy  legalább  az 

információkhoz való hozzáférésen keresztül, a káros folyamatok kezelését célzó nemzetközi 

egyezményeken,  illetve  azokból  levezethető  hazai  jogi  szabályozásokon  keresztül 

mérsékelni lehessen a káros hatásokat. 

A havária helyzetek esetében az esemény után úgynevezett alkalmi, expedíciós vizsgálatra 

van szükség, valamint a károsodás jellege szerint a rehabilitáció nyomon követésére is. 

A településrendezési eszközök által meghatározott szabályozási környezet monitoringja 

Az ebben a  témakörben végzett monitorozásnak  fontos  szerepe, a  szükséges  intézkedések 

feltérképezése, meghatározása.  További  fontos  célja,  hogy  a  településrendezési  eszközök 

véleményezésében a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. melléklete alapján részt vevő HNPI 

előzetes  szakmai  kontrolon  alapuló  véleményére  támaszkodva  kellő  módon  tudjon 

felkészülni.  A  településrendezési  eszközök  készítésének,  módosításának  már  a  legelső 

szakaszában  is  jelezni tudja a VH KEÉ érdekében szükséges módosítást  igénylő elvárásokat, 

szabályozási környezetre vonatkozó, megoldandó problémákat. 

A monitoring során vizsgálni kell: 

 a szabályozottságot 

 az övezeti besorolás megfelelőségét 

 az övezeti előírások megfelelőségét. 

E három  tényező megadott kategóriák  szerinti vizsgálata alkalmas arra, hogy kijelölhetőek 

legyenek  azok  a  területek  (települések),  ahol  további  részletes  vizsgálatra  és  szakmai 

javaslattételre és erre alapozva intézkedésre is szükség lehet. 

Javasolható  a  VH‐ra  és  a  KEÉ‐re  hatással  lévő  területekre  készített  településszerkezeti  és 

szabályozási  tervlapok  HNPI  térinformatika  nyilvántartásában  lévő  digitális  térképhez 

történő hozzárendelése.  
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Bár a teljes VH‐ra kiterjedő szakmai monitoring elvégzésére 3 éves ciklusban ad javaslatot a 

KET, de a  javasolt nyilvántartás és a településrendezési eszközök véleményezésre kezelőnél 

kijelölt munkatárs közreműködése a közbülső időben is rendszeres kontrolt jelenthet. 

A kommunikációs tevékenység monitorozása 

Az  alkalmazott  kommunikációs  eszközök  hatékonyságát,  eredményességét  rövid  és 

hosszútávon is célszerű mérni, vizsgálni. Amennyiben az adott kommunikációs csatorna nem 

bizonyul hatékonynak, akkor másik alternatívát szükséges választani helyette. A különböző 

kommunikációs  csatornák  hatékonyságát  online,  print,  szóbeli,  telefonos  és  egyéb 

piackutatási eszközök segítségével lehet mérni.  

A  belső  monitoring  vizsgálat  viszonylag  egyszerűen,  könnyen  és  költséghatékonyan 

végrehajtható,  melyet  a  HNPI  dolgozói  is  el  tudnak  végezni.  A  print  formában  lévő 

kérdőíveket a VH‐ra látogató turistákkal direkt módon, míg online formában indirekt módon 

lehet kitöltetni. Az online visszacsatolási  formát a honlapon és a Facebookon  is  szükséges 

elhelyezni. 

Egy  részletesebb,  teljesebb körű  információhoz viszont külső piackutató  cég bevonására  is 

szükség van. Ebben az esetben nagyobb merítésből  (minimum 5‐8000  fő) kapható bővebb 

információ arról, hogy kihez melyik kommunikációs csatornán keresztül  jutott el a VH és a 

HNPI üzenete.  

Hatékonyság rendszeres mérőszámai:  

 Honlap‐statisztika alapján portálok  látogatottsága, az oldalletöltések száma,  látogatók 

internet használati szokásai (elérés ideje, hossza, nyelve, helye ); 

 A  kiadványterjesztés  nagyságrendje,  a  kiadványok  által  generált  telefonos/online 

érdeklődés;  

 DM/hírlevél elérések száma, adatbázis nagysága, generált honlap látogatottság;  

 Média megjelenések hírértéke a ráfordított költségek arányában, elérés, megtérülés 

 Látogatói elégedettség vizsgálat végzése  

Társadalmi részvétel monitorozása 

A VH társadalmi beágyazottságának vizsgálata még akkor is fontos, ha a helyszín jogi oltalma, 

illetve  általában  a  jogszabályi  környezet  elég  erős  ahhoz,  hogy  a  direkt  károkozás 

megelőzhető,  akár  szankcionálható  legyen.  Egy  élő VH  azonban  nem hagyhatja  figyelmen 

kívül a közvetlen és tágabb társadalmi közegét, s a kezelő szervezetnek törekednie kell arra, 

hogy mérhető módon és mértékben megszerezze a  társadalom  támogatását. A  társadalmi 

részvétel monitorozását két megközelítésből vizsgálhatjuk: 

 a HNPI, mint világörökség gondnokság részvétele más szervezetek munkájában; 

 a HNPI által facilitált részvételi lehetőségek. 

Az  előbbi  szempontból  egyrészt  törekedni  kell  arra,  hogy  a  KEÉ  szempontjából 

kulcsfontosságú szervezetekben képviseltesse magát a HNPI, lehetőleg teljes jogú tagként. 
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A második  esetben  pedig  cél  az,  hogy  a  társadalom  különböző  szegmenseit megszólítani 

képes és kétirányú kommunikációt érvényesítő mechanizmusok legyenek működésben.  

Ilyen módon másként lehet megítélni a hatékonyságot a két esetben. 

 A  HNPI  tagsági  viszonyait  vizsgálva  olyan  adatforrásokat  érdemes  mérni,  mint  a 

szervezetek száma, melyben a HNPI tagsággal bír, a szervezetek által képviselt témák 

spektruma,  a  HNPI  tagságának  típusa  (teljes/megfigyelő/támogató),  illetve  az  ott 

betöltött funkció, vagy a partnerségi együttműködések száma;  

 A  HNPI  által  facilitált  eszközök  esetében  már  ezen  eszközök,  mechanizmusok 

meglétének  avagy  hiányának  is  jelzés  értéke  van.  Amennyiben működnek,  akkor 

vizsgálni kell az aktivitás intenzitását, a megkeresések számát és ebben az esetben is 

a partnerségi, együttműködési megállapodások számát. 
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MELLÉKLETEK 
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MELLÉKLETEK 
 

1. SZ. MELLÉKLET ‐ A VH HELYRAJZI SZÁMOK SZERINTI 

KIJELÖLÉSE 

Ároktő 

0210/2, 0210/3, 0210/4, 0211, 0212, 0213, 0221/9, 0223/2, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262/2, 

0266, 0267, 0268, 0269, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 

0282, 0283, 0285, 0286/1, 0286/2, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 

0296, 0297, 0298, 0299, 0300 

Balmazújváros 

01867/2, 01927, 01928, 01937, 01940, 01943/1, 01944, 01945, 01946, 01947, 01948, 01949, 

01951,  01952,  01953,  01955,  01961,  01962,  01963,  01964,  01965,  01967,  01968,  01971, 

01972,  01974,  01975/2,  01976,  01977,  01978,  01981,  01982,  01983,  01984,  01986/10, 

01986/2, 01986/4, 01987/1, 01987/2, 01988, 01989, 01991, 01992, 01993, 01994, 01995, 

01997/1,  01997/2,  01997/3,  01999,  02000,  02001,  02002,  02003,  02004,  02005,  02006, 

02007/1,  02007/2,  02008,  02009,  02010/2,  02011,  02012,  02013/1,  02013/2,  02014/2, 

02014/3,  02014/4,  02015/10,  02015/12,  02015/14,  02015/4,  02015/5,  02015/7,  02015/8, 

02015/9,  02016/1,  02016/2,  02016/3,  02017/1,  02017/2,  02018,  02019,  02020,  02021, 

02022, 02023, 02024, 02026, 02027/10, 02027/11, 02027/12, 02027/2, 02027/4, 02027/5, 

02027/8, 02027/9, 02028, 02029, 02030/2, 02030/3, 02030/4, 02030/5, 02030/7, 02030/8, 

02034, 02035/2, 02036, 02037/3, 02037/4, 02038, 02039/10, 02040, 02042/10, 02042/11, 

02042/12,  02042/4,  02042/5,  02042/7,  02042/8,  02042/9,  02043,  02046/3,  02046/4, 

02046/5,  02047/1,  02047/3,  02047/4,  02049/1,  02049/5,  02049/7,  02049/8,  02049/9, 

02050, 02051, 02052/15, 02052/16, 02052/3, 02052/4, 02053, 02054, 02057, 02058, 02059, 

02060/1,  02060/4,  02060/5,  02060/6,  02060/7,  02061/2,  02061/6,  02061/7,  02061/8, 

02062/1, 02063, 02065, 02066, 02067, 02068, 02069, 02070/1, 02070/3, 02070/4, 02071, 

02072/1,  02072/2,  02073,  02074/1,  02074/2,  02075/1,  02075/3,  02076/2,  02076/3, 

02076/4,  02076/5,  02077,  02078,  02079,  02080/2,  02081,  02082,  02083,  02084,  02085, 

02086, 02087/1, 02087/2, 02088, 02089/1, 02089/2, 02090, 02091, 02092, 02093, 02094, 

02095/2,  02096,  02097,  02098,  02099/1,  02099/2,  02100/1,  02100/2,  02101,  02102/1, 

02102/2,  02103,  02104,  02105,  02106/1,  02106/5,  02106/6,  02107,  02108/11,  02108/15, 

02108/18,  02108/19,  02108/2,  02108/20,  02108/22,  02108/24,  02108/25,  02108/26, 

02108/27, 02108/28, 02108/29, 02108/3, 02108/30, 02108/31, 02108/4, 02108/5, 02108/6, 

02108/7, 02108/9, 02111, 02112, 02113, 02114, 02115, 02116, 02117, 02118, 02119, 02120, 

02121,  02122/1,  02122/2,  02123,  02124,  02125,  02126,  02127,  02128,  02129,  02130/1, 

02130/2,  02130/3,  02131,  02132,  02133,  022/5,  022/6,  022/7,  023,  024,  028,  059/10, 

059/11,  059/12,  059/13,  059/14,  059/15,  059/16,  059/5,  059/8,  0752/2,  0752/5,  0752/6, 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
269 

0752/7,  0752/8,  0753,  0754/1,  0754/3,  0754/4,  0754/5,  0755,  0756/1,  0756/2,  0756/4, 

0756/5,  0757,  0758/1,  0758/2,  0758/3,  0762,  0763/1,  0763/2,  0763/3,  0764/1,  0764/2, 

0764/42,  0764/43,  0764/44,  0764/46,  0764/47,  0764/55,  0764/56,  0764/57,  0764/58, 

0764/59,  0764/60,  0764/61,  0764/62,  0764/63,  0764/64,  0764/66,  0764/67,  0764/68, 

0764/69,  0764/70,  0764/71,  0764/72,  0764/73,  0764/74,  0764/75,  0764/76,  0764/77, 

0764/85,  0764/87,  0765/2,  0765/5,  0765/6,  0765/7,  0766/1,  0766/10,  0766/11,  0766/12, 

0766/13,  0766/14,  0766/15,  0766/16,  0766/3,  0766/5,  0766/6,  0766/7,  0766/8,  0766/9, 

0767/1, 0767/2, 0767/3, 0768, 0769, 0770, 0771/10, 0771/11, 0771/12, 0771/13, 0771/14, 

0771/15,  0771/16,  0771/17,  0771/18,  0771/19,  0771/2,  0771/20,  0771/21,  0771/22, 

0771/23,  0771/24,  0771/25,  0771/26,  0771/27,  0771/28,  0771/29,  0771/3,  0771/30, 

0771/31,  0771/32,  0771/33,  0771/34,  0771/35,  0771/36,  0771/37,  0771/38,  0771/39, 

0771/4,  0771/41,  0771/42,  0771/43,  0771/44,  0771/46,  0771/47,  0771/48,  0771/49, 

0771/50,  0771/51,  0771/52,  0771/53,  0771/54,  0771/55,  0771/56,  0771/57,  0771/58, 

0771/59,  0771/6,  0771/61,  0771/62,  0771/63,  0771/64,  0771/69,  0771/70,  0771/71, 

0771/72,  0771/73,  0771/8,  0771/9,  0772,  0773/1,  0773/10,  0773/11,  0773/12,  0773/13, 

0773/14,  0773/15,  0773/17,  0773/18,  0773/19,  0773/2,  0773/20,  0773/22,  0773/23, 

0773/27,  0773/28,  0773/29,  0773/3,  0773/30,  0773/31,  0773/32,  0773/33,  0773/34, 

0773/35,  0773/36,  0773/37,  0773/39,  0773/4,  0773/5,  0773/6,  0773/7,  0773/8,  0773/9, 

0774,  0775/1,  0775/2, 0775/3,  0775/4,  0775/5,  0779/1,  0779/2,  0780/1,  0780/2,  0780/3, 

0782,  0783/1,  0783/3,  0783/4,  0785/104,  0785/105,  0785/106,  0785/2,  0786/1,  0786/2, 

0788/2,  0789/3,  0789/4,  0790,  0791,  0792,  0793,  0794,  0795/1,  0795/2,  0795/3,  0796/1, 

0796/2, 0797/10, 0797/16, 0797/18, 0797/2, 0797/21, 0797/23, 0797/24, 0797/25, 0797/27, 

0797/29, 0797/30, 0797/4, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0804/1, 0804/2, 0810, 0818/2, 

0818/6, 0818/7, 0821/1, 0825, 0826/1, 0826/2, 0826/3, 0827, 0828, 0831/1, 0831/2, 0832, 

0834/2,  0834/3,  0836/2,  0838/2,  0839,  0840,  0841,  0842,  0843/1,  0843/2,  0843/3,  0844, 

0846/2, 0846/3, 0846/5, 0846/6, 0847, 0848/1, 0848/3, 0848/4, 0848/5, 0849, 0850, 0851, 

0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 

0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 

0885/1,  0885/2,  0886, 0887/1,  0887/2,  0890/2,  0891/1,  0891/2,  0891/3,  0892/1,  0892/2, 

0893, 0895, 0896, 0897/4 

Egyek 

0493, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0528, 0530, 0531, 0532, 0565, 0566/2, 0566/3, 0566/4, 

0690/2,  0690/4,  0802/4,  0802/5,  0802/52,  0802/53,  0802/6,  0815/2,  0815/3,  0815/4, 

0816/1, 0816/10, 0816/11, 0816/12, 0816/13, 0816/14, 0816/15, 0816/16, 0816/17, 0816/3, 

0816/4,  0816/8,  0816/9,  0817/1,  0817/2,  0819/1,  0819/2,  0821/12,  0821/17,  0821/18, 

0821/19,  0821/2,  0821/20,  0821/25,  0821/3,  0822/2,  0822/3,  0822/5,  0822/6,  0823/7, 

0823/8, 0831, 0832, 0838, 0839, 0842, 0844 

Görbeháza 
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0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0134/1, 0134/10, 0134/11, 0134/12, 0134/13, 0134/14, 

0134/2,  0134/3,  0134/4,  0134/5,  0134/6,  0134/7,  0134/8,  0135,  0136,  0137,  0138,  0139, 

0140,  0141,  0142,  0143/1,  0143/10,  0143/2,  0143/3,  0143/4,  0143/5,  0143/6,  0143/7, 

0143/8, 0143/9, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153/1, 0153/10, 0153/11, 

0153/12,  0153/13,  0153/14,  0153/15,  0153/2,  0153/4,  0153/5,  0153/6,  0153/7,  0153/8, 

0153/9,  0154,  0155,  0156,  0157,  0158,  0159,  0160,  0161,  0162,  0163,  0164,  0165,  0167, 

0168, 0176/7, 0177, 0178 

Hajdúböszörmény 

0687/1,  0687/2,  0687/3,  0687/4,  0687/6,  0687/7,  0688/1,  0688/10,  0688/11,  0688/12, 

0688/13,  0688/14,  0688/18,  0688/19,  0688/2,  0688/20,  0688/21,  0688/22,  0688/23, 

0688/24,  0688/25,  0688/26,  0688/27,  0688/28,  0688/29,  0688/30,  0688/31,  0688/32, 

0688/33, 0688/34, 0688/35, 0688/36, 0688/37, 0688/38, 0688/4, 0688/5, 0688/6, 0688/7, 

0688/8,  0688/9,  0689/1,  0689/2,  0689/3,  0689/4,  0690/1,  0690/2,  0691,  0692/1,  0692/2, 

0692/3, 0692/4, 0692/5, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698/1, 0698/2, 0698/3, 0699, 0700, 

0701/1, 0701/2, 0701/3, 0702, 0703, 0704/1, 0704/2, 0704/3, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 

0710, 0711, 0712, 0713, 0714/1 

Hajdúszoboszló 

0801,  0802/1,  0802/3,  0802/4,  0803,  0804/1,  0804/3,  0804/4,  0804/5,  0804/6,  0804/7, 

0804/8, 0805, 0806, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875/2, 0875/3, 0875/4, 0875/5, 0875/6, 

0875/7, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885/1, 0885/2, 0886, 0887, 

0888,  0889,  0890,  0891/1,  0891/2,  0891/3,  0892,  0893,  0894,  0895,  0896,  0897,  0898, 

0899/1, 0899/2, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906 

Hortobágy 

010, 01043/2, 01044/2, 01046/2, 01047, 01048, 01049, 01050, 01051, 01052, 01053, 01054, 

01055, 01056, 01057, 01058/1, 01059, 01060, 01061, 01062, 01063, 01064, 01065, 01066, 

01067, 01068, 01069, 01070, 01071, 01072/1, 01073, 01074/1, 01075/1, 01082/1, 01083, 

01084, 01085, 01086, 01087, 01088, 01089, 01090, 01091, 01092, 01093, 01094, 01099/2, 

011/1,  011/3,  011/4,  011/5,  01115/2,  01116,  01117,  01118,  01119,  01120,  01124/1, 

01135/2, 01136, 01139/1, 01150/2, 012, 01280, 01281, 01282, 01283, 01284, 01285, 01286, 

01287, 01288, 01289, 01290, 01291, 01292, 01293, 01294, 01295/1, 01295/2, 01296, 01297, 

01298/2, 01299/4, 013, 01300, 01303/1, 01304/1, 01306, 014, 01471/1, 01478/3, 01478/4, 

01478/5,  01480,  01482,  01483,  01484,  01485,  01486/2,  01487/2,  01488,  01489,  01490, 

01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01498/1, 01498/2, 01499, 015, 01500, 

01501,  01502,  01503,  01504,  01505,  01506,  01507,  01508,  01509,  01510,  01511,  01512, 

01513, 01514, 01515, 01516, 01517, 01518, 01519, 01520/1, 01520/2, 01520/3, 01521/1, 

01522, 01523, 01524, 01525, 01526/2, 01527, 01529, 01530, 01531, 01532, 01533, 01534, 

01535,  01536,  01546,  01547,  01548,  01549,  01551,  01552,  01553,  01554,  01555,  01557, 

01558/2,  01559,  01561/3,  01561/4,  01562/1,  01562/10,  01562/11,  01562/13,  01562/14, 

01562/15,  01562/16,  01562/3,  01563/2,  01564/1,  01564/2,  01565,  01566,  01567,  01568, 
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01569,  01570,  01571,  01572,  01573,  01574,  01575,  01576,  01577,  01578,  01579,  01580, 

01581, 01582, 01583, 01584/2, 01585, 01586, 01587, 01588, 01589, 01590, 01591, 01592, 

01593,  01594,  01595,  01596,  01597,  01598,  01599,  016,  01600,  01601,  01602,  01603, 

01604,  01605,  01606,  01607,  01608,  01609,  01610,  01611,  01612,  01613,  01614,  01615, 

01616,  01617,  01618,  01619,  01620,  01621,  01622,  01623,  01624,  01625,  01626,  01627, 

01628,  01630,  01631,  01632,  01633,  01634,  01635,  01636,  01637,  01638,  01639,  01640, 

01641,  01643,  01644,  01645,  01646,  01647,  01648,  01649,  01650,  01651,  01652,  01653, 

01654,  01655,  01656,  01657,  01658/10,  01658/3,  01658/4,  01658/5,  01658/9,  01659, 

01660/1,  01660/2,  01660/3,  01661,  01662,  01663,  01664,  01665/1,  01665/2,  01666/1, 

01666/2,  01667/1,  01667/3,  01667/4,  01668,  01669,  01670/1,  01670/2,  01671,  01672, 

01673, 01674, 01675, 01676, 01677, 01678, 017/1, 017/2, 01742, 01746, 018, 01827, 01831, 

01832,  01833,  01834,  01835,  01836/1,  01837/2,  01837/3,  01837/4,  01837/5,  01837/6, 

01838,  01839,  01840,  01841,  01842,  01843,  01844,  01845,  01846,  01847,  01848,  01849, 

01850, 01851, 01852, 01853, 01854, 01855, 01856, 01857, 01858, 01860/2, 01861, 01864, 

01865,  01866,  01867,  01868,  01870,  01871,  01872,  01873,  01876,  01877,  01878,  01879, 

01880, 01881, 01882, 01883, 01884, 01885, 01886, 01887, 01890, 01891, 01892/1, 019/1, 

019/2,  019/3,  019/4,  01979/54,  01979/70,  01980,  01990,  01991,  01992,  01993,  01994, 

01995,  01996,  01997,  01998,  01999,  02/12,  02/14,  02/2,  02/3,  02/4,  02/5,  02/6,  02000, 

02001,  02002,  02003,  02004,  02005,  02006,  02007,  02008,  02009,  02010,  02011,  02012, 

02013,  02014,  02015,  02016,  02017,  02018,  02019,  02020,  02021,  02022,  02023,  02024, 

02025,  02026,  02027,  02028,  02029,  02030,  02031/1,  02032,  02033,  02034,  02035,  021, 

02125, 02131/2, 02132, 02133/2, 02133/3, 02133/4, 02165, 02166, 02167, 02168, 02169, 

02170/1, 02170/2, 02171, 02172, 02173, 02174/7, 02174/8, 02188, 02191, 02192, 02194, 

02195, 022/2, 02322/1, 02322/2, 02322/3, 02323/1, 02323/2, 02324, 02325, 02326, 02327, 

02328,  02329,  02330,  02331/1,  02331/2,  02331/3,  02331/4,  02332/2,  02332/3,  02332/4, 

02332/5,  02332/6,  02333,  02334,  02335,  02336,  02338,  02339,  02340,  02341,  02343/1, 

02343/2,  02344/1,  02344/2,  02345,  02346,  02347,  02349,  02351,  02352,  02353,  02354, 

02355/2, 02355/3, 02355/4, 02356, 02357, 02358/1, 02358/2, 02359, 02360, 02361, 02362, 

02363,  02364,  02365,  02366/3,  02366/4,  02366/5,  02366/6,  02366/7,  02366/8,  02367, 

02368, 02384/37, 02384/39, 02384/41, 02385, 02386, 02387, 02388/2, 02388/3, 02388/5, 

02388/7, 02388/8, 02389, 02390, 02391, 02392, 02393, 02394, 02395, 02396, 02397, 02398, 

02399,  02400,  02401,  02402,  02403,  02404,  02405,  02406,  02407,  02408,  02409,  02410, 

02411,  02412,  02413,  02414,  02415,  02416,  02417,  02418,  02419,  02420,  02421,  02422, 

02423,  02424,  02425,  02426,  02427,  02428,  02429,  02430,  02432,  02433,  02434,  02435, 

02436,  02437,  02438,  02439,  02440,  02441,  02442,  02443,  02444,  02445,  02446,  02447, 

02448,  02449,  02450,  02451,  02452,  02453,  02454,  02455,  02456,  02457,  02458,  02459, 

02460,  02461,  02462,  02463,  02464,  02465,  02466,  02467,  02468,  02469,  02470,  02471, 

02472,  02473,  02474,  02475,  02476,  02477,  02478,  02479,  02480,  02481,  02482,  02483, 

02484,  02485,  02486,  02487,  02488,  02489,  02490,  02491,  02492,  02493,  02494,  02495, 

02496,  02497,  02498,  02499,  02500,  02501,  02502,  02503,  02504,  02505,  02506,  02507, 
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02508,  02509,  02510,  02511,  02512,  02513,  02514,  02515,  02516,  02517,  02518,  02519, 

02520,  02521,  02522,  02523,  02524,  02525,  02526,  02527,  02528/1,  02528/2,  02528/3, 

02528/4, 02529, 02530, 02531, 02532, 02533, 02534, 02535, 02536, 02537, 02538, 02539, 

02540,  02541,  02542,  02543,  02544,  02545,  02546,  02547,  02548,  02549,  02550,  02551, 

02552,  02553,  02554,  02555,  02556,  02557,  02558,  02559,  02560,  02561,  02562,  02563, 

02564,  02565,  02566,  02567,  02568,  02569,  02570,  02571,  02572,  02573,  02574,  02575, 

02576,  02577,  02578,  02579,  02580,  02581,  02582,  02583,  02584,  02585,  02586,  02587, 

02588, 02589, 0259/1, 02590, 02591, 02592, 02593, 02594, 02595, 02596, 02597, 02598, 

02599, 0260/1, 02600, 02601, 02602, 02603, 02604, 02605, 02606, 02607, 02608, 02609, 

02610,  02611,  02612,  02613,  02614,  02615,  02616,  02617,  02618,  02619,  02620,  02621, 

02622,  02623,  02624,  02625,  02626,  02627,  02628,  02629,  02630,  02631,  02632,  02633, 

02634,  02635,  02636,  02637,  02638,  02639,  02640,  02641,  02642,  02643,  02644,  02645, 

02646,  02647,  02648,  02649,  02650,  02651,  02652,  02653,  02654,  02655,  02656,  02657, 

02658, 02659, 02660, 02661, 02662, 02663, 02664/1, 02664/2, 02665, 02666, 02667, 02668, 

02669,  0267,  02670/10,  02670/2,  02670/3,  02670/4,  02670/5,  02670/7,  02671,  02672, 

02673,  02674/1,  02674/2,  02675,  02676,  02677,  02678,  02679,  0268/1,  0268/2,  0268/3, 

02680,  02681,  02682,  02683,  02684,  02685,  02686,  02687,  02688,  02689,  0269,  02690, 

02691,  02692,  02693,  02694,  02695,  02696,  02697,  02698,  02699,  0270,  02700,  02701, 

02702, 02703, 02704, 02705, 02706, 02707, 02708, 02709, 0271/1, 0271/2, 02710, 02711, 

02712,  02713,  02714,  02715,  02716,  02717,  02718,  02719,  0272,  02720,  02721,  02722, 

02723, 02724, 02725, 02726, 02727, 02728, 02729, 0273, 02730, 02731, 02732/1, 02732/2, 

02732/3,  02732/4,  02732/5,  02732/6,  02732/7,  02732/8,  02733,  02734/1,  02734/2, 

02734/3, 02734/4, 02735, 02736/1, 02736/2, 02736/3, 02737, 02738, 02739, 0274, 02740, 

02741, 02743, 02744, 02745, 02746, 02747, 02748, 02749, 0275/2, 02750, 02751, 02752, 

02753/1,  02753/2,  02753/3,  02753/4,  02753/5,  02754/4,  02755/6,  02755/7,  02755/8, 

02756/1,  02756/2,  02757,  02758,  02759/1,  02759/2,  02759/3,  02759/4,  02760,  02761/1, 

02761/2,  02761/3,  02761/4,  02762,  02763,  02764,  02765,  02766,  02767,  02768,  02771, 

02772,  02773/1,  02773/2,  02774,  02775,  02776,  02777,  02778/1,  02778/2,  02778/3, 

02778/4, 02779, 02780/1, 02780/2, 02781, 02782, 02783, 02784, 02785, 02786, 02787/1, 

02787/2,  02787/3,  02787/4,  02788,  02789,  02790,  02791,  02792,  02793,  02794,  02795, 

02796,  02797,  02798,  02799,  02800,  02801,  02802,  02803,  02804,  02805,  02806,  02807, 

02808,  02809,  02810,  02811,  02812,  02813,  02814,  02815,  02816,  02817,  02818,  02819, 

02820, 02821/1, 02821/2, 02822, 02823, 02824, 02825, 02826, 02827, 02828, 02829, 03/10, 

03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 0303/1, 0304, 0305/1, 0305/2, 0306/1, 04/1, 

04/2, 05, 0596, 0597, 0598, 0599, 06, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 

0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 

0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 

0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 

0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662/1, 0662/2, 0663, 0664, 0665, 0666, 

0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 
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0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687/1, 0687/2, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 

0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 07, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 

0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 

0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 

0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 

0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 

0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 

0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 

0799/1,  0799/2,  0799/3,  0799/4,  08,  0800,  0801,  0802/1,  0802/2,  0802/3,  0802/4,  0803, 

0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 

0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 

0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848/1, 0848/2, 

0849, 0850, 0851, 0852, 0854, 0858, 0859/1, 0859/2, 0866/1, 0868, 0869, 0870/3, 0870/4, 

0871, 09, 1, 27/1, 27/2, 28, 29, 96/3, 96/4, 97, 98, 99, 100/2, 101, 103, 104, 108, 109, 110, 

111,  112/2,  112/3,  112/4,  112/5,  1004,  1069,  3001/1,  3001/2,  3001/3,  3001/4,  3001/5, 

3001/7, 3001/8, 3001/9, 3001/10, 3001/11, 3001/12, 3001/13, 3001/14, 3001/15, 3001/16, 

3001/17,  3001/18,  3001/19,  3001/21,  3001/22,  3001/23,  3001/24,  3001/25,  3001/26, 

3001/27 3001/28, 3001/29, 3001/30, 3001/31, 3001/32, 3001/33 3001/34, 3002, 3003 

Karcag 

02623 

Kunmadaras 

0509/7, 0516, 0517/1, 0517/2, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525/1, 0525/2, 

0526, 0527/1, 0527/2, 0528/17, 0528/19, 0528/2, 0528/4, 0528/5, 0528/6, 0528/7, 0529/1, 

0529/10, 0529/11, 0529/12, 0529/3, 0529/4, 0529/5, 0529/7, 0529/8, 0529/9, 0533, 0534, 

0535, 0536, 0537, 0538 

Nádudvar 

01001/2,  01002/1,  01002/2,  01004/8,  01005/1,  01005/2,  01006,  01007,  01008,  01009, 

01010, 01011, 01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019, 01020, 01021/2, 

01022,  01023,  01024/1,  01024/2,  01025,  01026,  01027,  01028/1,  01028/2,  01029/1, 

01029/2,  01029/3,  01029/4,  01029/5,  01029/6,  01030,  022,  023/1,  023/2,  024/1,  025/2, 

026, 027, 028, 029/2, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 030, 031/1, 031/2, 032, 033/2, 034, 035, 

036,  037,  038,  0624/3,  0624/4,  0625/10,  0625/11,  0625/12,  0625/13,  0625/14,  0625/15, 

0625/16,  0625/17,  0625/18,  0625/19,  0625/20,  0625/21,  0625/22,  0625/23,  0625/24, 

0625/25,  0625/26,  0625/27,  0625/28,  0625/30,  0625/4,  0625/5,  0625/6,  0625/7,  0625/8, 

0625/9,  0626/2,  0627/1,  0627/2,  0627/3,  0627/4,  0628/1,  0628/2,  0629,  0630,  0631/1, 

0631/2,  0631/3,  0632/1,  0632/2,  0633,  0634,  0635,  0636,  0637,  0638,  0639/1,  0639/2, 

0639/3, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645/1, 0645/2, 0646, 0647, 0648/1, 0648/2, 0649/1, 

0649/2, 0649/3, 0649/4, 0650, 0651, 0652/1, 0652/2, 0653/1, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 

0659/1, 0659/2, 0660, 0661, 0662, 0663, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0712/2, 0713, 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
274 

0720/2,  0728/2,  0728/3,  0728/4,  0728/5,  0729/1,  0729/2,  0730,  0731,  0734,  0735/1, 

0735/2,  0736,  0737,  0738,  0739,  0740,  0741,  0742,  0743,  0744,  0745,  0746,  0747,  0748, 

0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0761, 0764, 0766, 0767, 

0768, 0769, 0770, 0771, 0790, 0791, 0792, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 

0820/1, 0820/2, 0820/3, 0820/4, 0820/5, 0820/6, 0820/7, 0820/8, 0821, 0829, 0844, 0845, 

0846,  0847,  0848,  0905/1,  0905/2,  0906,  0909,  0910,  0911,  0912,  0913,  0914,  0915/2, 

0915/3, 0915/4, 0915/5, 0916/1, 0916/2, 0917, 0918, 0919/1, 0919/2, 0920, 0921, 0922/2, 

0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 

0938, 0939, 0940, 0941/1, 0941/2, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 

0951, 0952, 0953, 0954/1, 0954/2, 0955, 0956, 0957, 0958/1, 0958/2, 0958/3, 0959, 0960, 

0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 

0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 

0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999/1, 0999/2 

Nagyhegyes 

0377/1,  0378,  0379,  0380,  0381,  0509,  0558/1,  0559,  0560/1,  0561,  0640,  0641,  0642, 

0643/1,  0643/2,  0643/3,  0643/5,  0643/6,  0643/7,  0643/8,  0644,  0645,  0646,  0647,  0672, 

0673, 0674/1, 0674/2, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0688, 0689/5, 0690, 0704, 0705, 

0706,  0707,  0708/2,  0709,  0710,  0711/1,  0711/3,  0711/4,  0711/5,  0712,  0713/2,  0713/3, 

0713/4,  0713/5,  0713/6,  0713/7,  0713/8,  0714,  0715,  0716,  0717,  0718,  0719/1,  0720/1, 

0720/2,  0721,  0722,  0723,  0724,  0725,  0726,  0727,  0728,  0729,  0730,  0731,  0732,  0733, 

0734,  0735,  0736,  0737,  0738/1,  0738/2,  0738/3,  0738/4,  0739,  0740,  0741,  0742,  0743, 

0744/1, 0744/2, 0744/3, 0747 

Nagyiván 

011/2, 011/3, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 

030, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 043, 045, 046/1, 046/2, 046/3, 046/4, 046/5, 047, 064, 

065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 083, 084, 085, 086, 087, 088 

Négyes 

0179, 0180 

Poroszló 

0555, 0632, 0640, 01000 

Püspökladány 

01000,  01001,  01002,  01003,  01004,  01005,  0772/1,  0772/2,  0772/3,  0773/1,  0773/2, 

0773/3,  0773/4,  0773/5,  0773/6,  0773/7,  0774,  0775/1,  0775/2, 0775/3,  0775/4,  0775/5, 

0775/6,  0775/7,  0776,  0777,  0778/1,  0778/2,  0778/3,  0779/1,  0779/2,  0780,  0781/1, 

0781/2, 0782/2, 0782/3, 0782/4, 0782/5, 0783/1, 0783/2, 0784, 0785/16, 0785/19, 0785/20, 

0785/21,  0785/22,  0785/23,  0785/24,  0785/25,  0785/26,  0785/27,  0785/30,  0785/31, 

0785/33, 0785/35, 0785/37, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791/1, 0791/2, 0791/3, 0793/1, 

0793/2,  0793/4,  0793/6,  0793/7,  0794/3,  0796/1,  0796/2,  0796/3,  0797/10,  0797/11, 
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0797/6, 0797/7, 0797/8, 0797/9, 0798/1, 0798/2, 0798/4, 0798/5, 0798/6, 0798/7, 0798/8, 

0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806/10, 0806/11, 0806/12, 0806/13, 0806/14, 

0806/15,  0806/16,  0806/17,  0806/18,  0806/19,  0806/2,  0806/20,  0806/21,  0806/22, 

0806/23,  0806/24,  0806/25,  0806/26,  0806/3,  0806/5,  0806/6,  0806/8,  0806/9,  0807/4, 

0807/5,  0807/6,  0807/7,  0807/8,  0807/9,  0808/1,  0808/2,  0809/1,  0809/5,  0809/6,  0810, 

0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 

0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833/1, 0833/2, 0836, 0837/1, 0837/2, 0838/1, 

0838/2,  0838/3,  0839,  0840,  0841/1,  0841/3,  0841/4,  0842,  0844/10,  0844/4,  0844/5, 

0844/6,  0844/8,  0844/9,  0845,  0846,  0848/1,  0848/12,  0848/13,  0848/14,  0848/15, 

0848/16,  0848/17,  0848/18,  0848/19,  0848/2,  0848/20,  0848/21,  0848/22,  0848/23, 

0848/24,  0848/25,  0848/26,  0848/27,  0848/28,  0848/29,  0848/3,  0848/30,  0848/31, 

0848/32,  0848/33,  0848/34,  0848/35,  0848/36,  0848/5,  0848/6,  0848/7,  0848/8,  0848/9, 

0851,  0852/1,  0852/3,  0852/4,  0852/5,  0853,  0854/1,  0854/2,  0855,  0856,  0857/10, 

0857/11, 0857/12, 0857/6, 0857/7, 0857/8, 0857/9, 0858, 0859/1, 0859/2, 0859/3, 0860, 

0861/2,  0861/3,  0861/4,  0861/5,  0861/6,  0862/93,  0862/94,  0862/95,  0864/2,  0864/3, 

0864/91, 0864/92, 0864/93, 0867/1, 0867/2, 0868, 0869/2, 0869/3, 0869/4, 0869/5, 0870, 

0871/1, 0871/2, 0871/3, 0872, 0873, 0874, 0875/1, 0875/2, 0875/3, 0876, 0877/1, 0877/2, 

0877/3,  0878,  0879,  0880,  0881,  0882,  0883,  0884,  0885,  0886/2,  0886/3,  0886/4,  0887, 

0888, 0889, 0890, 0891/1, 0891/2, 0891/3, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897/1, 0897/2, 

0897/3,  0898/1,  0898/2,  0898/3,  0899,  0900/2,  0901/1,  0901/2, 0902/1,  0902/2,  0903/1, 

0903/2, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0910, 0911/1, 0911/2, 0912, 0913, 0914/1, 0914/2, 

0915/10,  0915/4,  0915/5,  0915/6,  0915/7,  0915/8,  0915/9,  0916,  0917,  0918,  0919/1, 

0919/2, 0920, 0921/1, 0921/2, 0922/1, 0922/2, 0922/3, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 

0930,  0931/1,  0931/2,  0931/4,  0931/5,  0932,  0933,  0934,  0935,  0936,  0937,  0938,  0939, 

0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 

0955/1,  0955/2,  0955/3,  0955/4,  0959,  0960,  0961,  0962,  0965,  0966,  0967,  0968,  0971, 

0972/1, 0972/2, 0976, 0978, 0979, 0980, 0981/1, 0981/2, 0981/3, 0981/5, 0981/6, 0981/7, 

0982/1,  0982/2,  0983,  0984/1,  0984/10,  0984/11,  0984/12,  0984/13,  0984/14,  0984/15, 

0984/16,  0984/17,  0984/18,  0984/19,  0984/2,  0984/20,  0984/21,  0984/22,  0984/23, 

0984/24,  0984/25,  0984/26,  0984/27,  0984/28,  0984/29,  0984/3,  0984/30,  0984/31, 

0984/32,  0984/33,  0984/34,  0984/35,  0984/36,  0984/37,  0984/38,  0984/39,  0984/4, 

0984/40,  0984/41,  0984/42,  0984/43,  0984/44,  0984/45,  0984/46,  0984/47,  0984/48, 

0984/49,  0984/5,  0984/50,  0984/51,  0984/52,  0984/53,  0984/54,  0984/55,  0984/56, 

0984/57,  0984/58,  0984/59,  0984/6,  0984/60,  0984/61,  0984/62,  0984/63,  0984/64, 

0984/65,  0984/66,  0984/67,  0984/68,  0984/69,  0984/7,  0984/70,  0984/71,  0984/72, 

0984/73,  0984/74,  0984/75,  0984/76,  0984/77,  0984/78,  0984/79,  0984/8,  0984/80, 

0984/81, 0984/82, 0984/83, 0984/84, 0984/85, 0984/86, 0984/87, 0984/88, 0984/9, 0985/1, 

0985/2, 0985/3, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992/10, 0992/11, 0992/12, 0992/13, 

0992/14, 0992/15, 0992/16, 0992/17, 0992/3, 0992/4, 0992/6, 0992/8, 0992/9, 0993, 0994, 

0995, 0996, 0997/1, 0997/2, 0998, 0999 



HORTOBÁGYI NEMZETI PARK ‐ A PUSZTA VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET 

KET 

 

 
276 

Tiszabábolna 

010, 011, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 069, 07, 070, 071/2, 071/3, 071/4, 072, 073, 074, 

075, 078, 079, 08/1, 08/2, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086/1, 086/2, 087, 09, 093 

Tiszacsege 

01164, 01165, 01166, 01167, 01168, 01169, 01170, 01171, 01172, 01173, 01174, 01175/1, 

01175/2,  0202,  0206,  0207,  0208,  0209,  0210,  0211/1,  0211/2,  0211/3,  0212,  0213/10, 

0213/11,  0213/2,  0213/4,  0213/6,  0213/7,  0213/8,  0213/9,  0214,  0215,  0216,  0217/1, 

0217/2, 0217/3, 0218, 0219, 0220/2, 0220/3, 0220/4, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 

0227,  0228,  0229,  0230,  0231,  0232/2,  0232/4,  0232/5,  0232/6,  0233,  0234,  0236,  0237, 

0238/2,  0238/3,  0238/4,  0239,  0240,  0241,  0242,  0243,  0244,  0245,  0246/11,  0246/12, 

0246/13,  0246/15,  0246/16,  0246/17,  0246/2,  0246/21,  0246/22,  0246/23,  0246/24, 

0246/25, 0246/26, 0246/27, 0246/7, 0246/8, 0246/9, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 

0253, 0254, 0255, 0256, 0257/10, 0257/12, 0257/13, 0257/14, 0257/15, 0257/16, 0257/2, 

0258, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264/1, 0264/3, 0264/4, 0265, 0266, 0267/1, 0267/2, 0267/3, 

0268, 0269/1, 0269/2, 0270, 0271/2, 0271/3, 0271/4, 0272, 0273/1, 0273/2, 0274, 0275/1, 

0275/2,  0276,  0277,  0278,  0279,  0280,  0281,  0282,  0283,  0284,  0285,  0286,  0287,  0288, 

0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 

0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 

0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 

0334,  0335,  0336,  0337/1,  0337/2,  0338,  0339,  0340,  0341/1,  0341/2,  0342,  0343/1, 

0343/10, 0343/11, 0343/2, 0343/3, 0343/4, 0343/5, 0343/6, 0343/7, 0343/8, 0343/9, 0344, 

0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361/1, 0361/2, 

0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 

0377, 0378, 0379, 0380/1, 0380/2, 0380/3, 0380/4, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385/2, 0385/3, 

0385/4,  0385/5,  0386,  0387/10,  0387/11,  0387/12,  0387/13,  0387/14, 0387/15,  0387/16, 

0387/17, 0387/18, 0387/2, 0387/20, 0387/21, 0387/22, 0387/23, 0387/24, 0387/25, 0387/3, 

0387/6,  0387/9,  0388,  0391/1,  0391/10,  0391/11,  0391/12,  0391/13,  0391/2,  0391/3, 

0391/4, 0391/5, 0391/6, 0391/7, 0391/8, 0391/9, 0393, 0396/2, 0397/1, 0397/10, 0397/11, 

0397/12,  0397/13,  0397/14,  0397/15,  0397/16,  0397/17,  0397/18,  0397/19,  0397/2, 

0397/20,  0397/21,  0397/22,  0397/23,  0397/24,  0397/25,  0397/26,  0397/27,  0397/28, 

0397/29,  0397/3,  0397/32,  0397/4,  0397/5,  0397/6,  0397/7,  0397/8,  0397/9,  0398/2, 

0399/2, 0399/3, 0399/4, 0399/5, 0399/6, 0399/7, 0399/8, 0404/1, 0404/2, 0404/3, 0405/1, 

0405/3, 0405/5, 0405/6, 0405/7, 0406, 0407/2, 0414/10, 0414/2, 0414/5, 0414/7, 0414/8, 

0414/9,  0415/1,  0415/2,  0416,  0417/10,  0417/11,  0417/12,  0417/14,  0417/15,  0417/16, 

0417/17,  0417/18,  0417/19,  0417/22,  0417/23,  0417/24,  0417/27,  0417/29,  0417/3, 

0417/32, 0417/33, 0417/34, 0417/37, 0417/38, 0417/39, 0417/40, 0417/5, 0417/8, 0417/9, 

0418, 0419/1, 0419/2, 0419/3, 0419/4, 0421, 0424, 0428/1, 0428/2, 0429, 0430/2, 0431/2, 

0432/3, 0432/5, 0432/6, 0432/7, 0433, 0435, 0436, 0437, 0438, 0470, 0471, 0881/4, 0881/5, 

0881/6, 0882/3, 0883, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947 
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Tiszafüred 

010, 011, 012, 013, 0156/1, 0156/2, 0156/3, 0156/4, 0156/5, 0156/6, 0157, 016, 0160/2, 

0160/3, 0160/4, 0160/5, 0160/6, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165/2, 0165/3, 0165/4, 0166/10, 

0166/11, 0166/2, 0166/5, 0166/6, 0166/7, 0166/8, 0166/9, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 

0172, 0173, 0174, 0175, 0176/1, 0176/2, 0177, 0178/1, 0178/2, 0179, 0180/1, 0180/2, 0181, 

0182, 0183/1, 0183/2, 0184, 0185, 0186, 0191/1, 0191/2, 0191/3, 0191/4, 0191/5, 0191/6, 

0191/7,  0191/8,  0192, 0193/1,  0198/1,  0198/2,  0199,  0200,  0201,  0202/1,  0202/2,  0203, 

0204,  0205,  0206,  0207/1,  0207/2,  0208,  0209,  0210,  0211/1,  0211/2,  0211/5,  0211/6, 

0211/7,  0212,  0213,  0214,  0226/2,  0227,  0228,  0229/1,  0229/2,  0230,  0231,  0232,  0241, 

0243, 0244, 0245/1, 0340/1, 0341, 0342, 0343, 0344/1, 0344/3, 0344/4, 0344/5, 0345, 0346, 

0347 

Tiszavalk 

022/2, 023, 025/2, 031/2, 032/2, 033/2, 037/2, 038/2, 041/2, 042/2, 043/2, 044, 045, 046/1, 

046/2, 047, 048, 049 

Újlőrincfalva 

0186 

Újszentmargita 

0209/2, 0209/3, 0209/4, 0209/5, 046/12, 046/4, 047, 048, 049, 050/1, 050/2, 050/3, 051/1, 

051/2, 052/1, 052/2, 052/3, 053/3, 053/5, 053/6, 053/7, 054/1, 054/2, 056/3, 056/4, 056/5, 

056/6, 056/7, 057/1, 057/2, 0591/4, 0594/2, 066/1, 068, 0751/1, 0756, 0757, 0758, 0759, 

0760/1, 0760/3, 0760/4, 0760/5, 0760/6, 0761/1, 0763/1, 0763/2, 0764/1, 0766/1, 0766/2, 

0777/1,  0778/1,  0778/2,  0778/3,  0779,  0780,  0781/1,  0781/2,  0782,  0783,  0784,  0785/1, 

0785/2,  0785/3,  0786/1,  0786/2,  0787,  0788/2,  0788/3,  0788/4,  0788/5,  0789,  0790, 

0791/1, 0791/2, 0792, 0793/1, 0793/2, 0794, 0795, 0796, 0797/3, 0797/4, 0797/5, 0797/6, 

0797/7, 0797/8, 0798, 0799, 0800, 0801/10, 0801/11, 0801/12, 0801/13, 0801/14, 0801/15, 

0801/16,  0801/2,  0801/3,  0801/4,  0801/5,  0801/6,  0801/7,  0801/8,  0801/9,  0802/1, 

0803/10,  0803/11,  0803/12,  0803/13,  0803/14,  0803/15,  0803/16,  0803/17,  0803/18, 

0803/19, 0803/2, 0803/20, 0803/21, 0803/22, 0803/23, 0803/24, 0803/25, 0803/26, 0803/3, 

0803/4, 0803/7, 0803/8, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808/1, 0808/2, 0809, 0810, 0811, 0812/2, 

0812/3, 0812/4, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 

0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 

0840, 0849/1, 0850, 0851, 0852 
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2. SZ. MELLÉKLET ‐ A III.B.5. BEMUTATÁS, LÁTOGATÓK 

FOGADÁSA, TURIZMUS C. FEJEZETHEZ 

Piackutatás 

Online „utazástervező” működése 

Egy,  a  HNPI  térségi  portálon  megjelenő  webes  alkalmazás,  a  piackutatás  1.  fázisához 

kapcsolódó taktikai elem.  

Az  egyes  attrakciókról  (vadaspark,  kisvasút,  látogatóközpont  stb.)  egységes  attribútumok 

alapján adatbázis feltöltés készül (látnivaló, átlagos látogatási idő, nyitva tartás, belépőárak, 

segítő  szolgáltatások  /játszótér, büfé, mosdó, parkoló,  akadálymentesítés,  kutyabarát hely 

stb.).  A  rendszer  a  honlapon  meglátogatott  oldalakon  szereplő  pusztai  látványpontok, 

attrakciók  földrajzi helyét hozzáadja egy útvonallistához, s ha az attribútumok között tárolt 

átlagos  látogatási  idő  alapján  az  összeválogatott  attrakciók  felkeresése  több  napos 

tartózkodást  jelent  (a  szoftver  kiszámolja  az  adatbázisba  feltöltött  adatok  alapján  az 

összeválogatott  programok  összegzett  időtartamát),  akkor  egy  másik  adatbázisból 

leválogatva  földrajzilag  kapcsolt  szálláshelyet,  étkezési  lehetőséget,  netán  transzfert  ajánl 

(link a tömegközlekedési útvonaltervezőre a menetrendért, árakért) a potenciális turistának. 

Amikor  a  látogató  az  útvonaltervezést  befejezte,  KÉSZ  gombra  kattintva  az  ilyen módon 

elkészített  útvonaltervhez  tartozó  egyes  attrakciókról/infópontokról  az  adatbázisban 

szereplő  szöveges  és  képi  információkat  egy  „úti  csomagba”  rendezi  a  rendszer,  sőt  egy 

Google‐alapú  áttekintő  térképen  az  egyes  attrakciók  közúton  való  megközelíthetősége 

alapján  navigátorszerűen  egy  útvonalra  felfűzi  azokat,  km‐ben  feltüntetve  a  köztük  való 

távolságot. 

Ez az „úti csomag” csomag letölthető  egy pdf‐fájlba, és közvetlenül kinyomtatható, de akár 

egy regisztrált felhasználó számára a honlapon hozzáférhető módon, ideiglenesen (6 hónap) 

rögzül. 

A rendszer az elképzelések szerint nemcsak HNPI attrakciókat tartalmaz, hanem dinamikusan 

bővíthető   a  rendszer a HNPI által a közeljövőben minősített szolgáltató partnerekkel, akik 

nagy  számuk  miatt  nem  önálló,  menühöz  kapcsolódó  microsite‐ot  kapnak,  hanem  egy 

„Szolgáltató partnereink” gyűjtőoldalon jelenhetnek meg. 

Opciók: 

 Mobilra optimalizált verziója is elérhető  

 Követhető  online, ahogy halad a turista az útvonalon 

 A  Látogatóközpontban  egy  érintőképernyős  terminálra  is  telepítve  tehermentesíteni 

tudja a „front office” információs kollégákat, hiszen az „úti csomagot” a helyszínen ki is  

nyomtathatja a turista 
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Előny: 

 az „utazástervező” egy elektronikus ügynök, ami a látogató által „önkiszolgáló” módon 

elkészített utazási csomagot kínál a potenciális látogató számára, költséghatékony 

 ez  a  honlapszolgáltatás  /szolgáltató  jellegű  honlap  már  érdemes  arra,  hogy 

regisztráljanak, ami az érdeklődő látogatókról lényeges adatokat is szolgáltat (lakóhely, 

kor, családi állapot, nem, a desztináció ismertsége stb.), az utazás előtti preferenciákról 

Hortobágy turisztikai kártyarendszer működése 

A  piackutatás  2.  fázisához,  továbbá  a  látogatómenedzsmenthez  is  kapcsolódó  stratégiai 

eszköz.  

Az  online  utazástervezőt  internetes  regisztrációval  használók  (1.  adatforrás,  személyes 

adatok),  a  tényleges utazási döntést elősegítendő,  inszentív  jelleggel  kapnak egy  kódot  is, 

amelyet  egyébként  a  letöltött  utazási  csomag  is  tartalmaz,  és  amellyel  fő  infópontokra 

(tourinform  irodák, főbb kiállítóhelyek, szállodák, egyéb nagy kereskedelmi szálláshelyeken) 

telepítetett  információs  (honlap  és  integrált  online  utazástervezőt  futtató)  és  nyomtató 

terminálokon  a Hortobágy  térségi  turisztikai  kártyáját  (HTK, plasztik  kártya mágnescsíkkal) 

azonnal  kinyomtathatja  (kényelmi  funkció, hiszen otthon  intézte  az  adatok megadását). A 

HTK a terminálon történő helyszíni regisztrációval is kinyomtatható. 

A HTK kártyarendszerhez csatlakozó szolgáltatók egységes vagy eltérő mértékű, de min. 10% 

kedvezményt biztosítanak  a  kártya használói  részére. Csatlakozni minősítés után,  a  kártya 

elfogadásának részletes feltételeiről szóló megállapodás aláírásával lehetséges. 

A  csatlakozott  szolgáltatóknál  szintén  helyben  telepített  leolvasó  terminálokkal  lehetne 

leolvasni a névre szóló fiókhoz tartozó mágnescsíkkal ellátott kártyákat, és a szoftver követi a 

regisztrált látogatók költését (2. adatforrás, „in situ” fogyasztói szokások). 

Az  informatikai  rendszernek  képesnek  kell  lennie  a  személyes  adatok  szabályszerű, 

biztonságos kezelésére. 

Előnye  még,  hogy  önkéntes,  nem  kell  sem  szervezethez  csatlakozni,  sem  elszámolási 

viszonyba  lépni.  A  VH  kártyaközösséghez  tartozás  a  közös marketingkommunikáció miatt 

jelent üzleti előnyt. 

Termékfejlesztés  ‐ javasolt programcsomagok 

"Sziki madárparadicsom" – Madárvonulás 

Tartalma:  az  amatőr  madarász‐turisztikai  programcsomag  gerince  a  Hortobágy  európai 

jelentőségű  madárfaunájának  felfedezése  a  szezont  követő  költési,  vonulási  és  telelő 

időszakra és fajokra meghirdetve. Kísérő programok a Hortobágyi Vadaspark, a Madárpark, 

Tisza‐tavi Ökocentrum megtekintése, részvétel extraszafarin. 

Helyszíne  a  hortobágyi  halastavak,  egyéb  tanösvények,  és  Tisza‐tavi  vizes  élőhelyek, 

Hortobágyi vadaspark. Közlekedés kisvasúttal, omnibusszal, lovaskocsival, busszal.  
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Időtartama: egy hetes.  

Kapcsolódó kínálati elemek: termál‐ és gyógyfürdők, wellness, horgász lehetőségek, vízparti 

üdülés, gasztroturisztikai szolgáltatások bekapcsolásával diverz kínálati csomag kialakítása a 

cél. 

„Darvak világa” – Daruvonulás a Hortobágyon 

Tartalma:  Az  őszi  daruvonulás  időszakában  darules  hajnalban,  nappali  táplálkozóhelyek 

felkeresése, a Darvak világa c. kiállítás és az esti behúzás megtekintése. Fontos eleme a nyílt 

darulesekről,  felszíni  rejtett pontokról,  lessátorból  fotózás. Kísérő programok a Hortobágyi 

Vadaspark, a Madárpark, a Tisza‐tavi Ökocentrum megtekintése, részvétel extraszafarin. 

Helyszíne: Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont, Hortobágyi‐halastó (Hortobágy), Elepi‐

halastó (Nagyhegyes), Virágoskúti‐halastó (Balmazújváros), VH települések külterülete 

Időtartama: rugalmas 2‐3 nap, az időjárás és fotózás sikerétől függően. 

Kapcsolódó  kínálati  elemek:  termál‐  és  gyógyfürdők,  wellness,  gasztroturisztikai 

szolgáltatások bekapcsolásával diverz kínálati csomag kialakítása a cél. 

"Történelem országútján, a Csárdák útja." 

Tartalma:  a  Csárdák  útjába  tematikailag  beletartozó  kulturális/örökségi  értékek 

megtekintése  (Meggyes  csárda,  Hortobágyi  csárda,  Hortobágyi  Pásztormúzeum,  Körszín, 

Kilenclyukú híd  faluséta  keretében,  Kadarcsi  csárda), Mátai  és  egyéb helyszíneken  pusztai 

fogatozás,  tájjellegű  exkluzív  bográcsozás  helyi  „főzőemberekkel”,  kinnhálás  esetén  hideg 

csomag  őstulok  és  szürkemarha  szalámival,  helyi  sajtokkal,  útközben  és/vagy  az 

állomáshelyeken  népzene,  néptánc  előadás,  néptánc  oktatás,  VH  településein  kézműves 

mesterek és műhelyeik felkeresése stb. 

Helyszíne: a felsorolt bemutatóhelyek, csárdák, Máta‐puszta, Hortobágy‐Máta – Hortobágyi‐

halastó túraút, Patkós csárda –  

Időtartama: 3‐4 nap 

Kapcsolódó  kínálati  elemek:  termál‐  és  gyógyfürdők,  wellness,  vízparti  üdülés,  falusi  és 

gasztroturisztikai  szolgáltatások,  Tisza‐tavi  Ökocentrum,  Tisza‐tavi  Vízisétány 

bekapcsolásával diverz kínálati csomag kialakítása a cél. 

"Történelem országútja – Nomád puszta" 

Tartalma: a Kurgánok útjába tematikailag beletartozó kulturális/örökségi értékek, tanösvény 

bejárása gyalog, kerékpárral,  fogattal a Sóút mentén,  (Meggyes csárda, Hortobágyi csárda, 

Hortobágyi  Pásztormúzeum,  Körszín,  Kilenclyukú  híd  faluséta  keretében), Mátai  és  egyéb 

helyszíneken  pusztai  fogatozás,  tájjellegű  exkluzív  bográcsozás  helyi  „főzőemberekkel”, 

kinnhálás esetén hideg csomag őstulok és szürkemarha szalámival, helyi sajtokkal, útközben 

és/vagy az állomáshelyeken népzene, néptánc előadás, oktatás stb. A program fő attrakcióját 
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képező  Kurgán  témapark  koncepció  szintjén  létezik.  Az  ötlet  egy  kiállítást,  interaktív 

témaparkot, életmódfalut foglal magában. A tartózkodási idő meghosszabbításához döntően 

hozzájárulna. 

Helyszíne:  a  felsorolt bemutatóhelyek, Nyugati  fogadóház  (Tiszafüred)‐ Hortobágyi‐halastó 

tervezett  kerékpárút,  Hortobágyi‐halastó  –  Hortobágy‐Máta  tervezett  túraút,  Hortobágy‐

Máta 

Időtartama: 3‐4 nap 

Kapcsolódó  kínálati  elemek:  termál‐  és  gyógyfürdők, wellness,  vízparti  üdülés,  Tisza‐tavi 

Ökocentrum, Tisza‐tavi Vízisétány, falusi és gasztroturisztikai szolgáltatások bekapcsolásával 

diverz kínálati csomag kialakítása a cél. 

"Lóháton a Hortobágyon" ‐ Lovak és vadlovak 

Tartalma:  Mátai  Ménesre,  mint  országos  jelentőségű  lovasbázisra  alapozott  lovas 

programcsomag kezdőknek lovas oktatást, a haladóknak kijelölt túraútvonalakon, autentikus 

környezetben,  tereplovaglási  lehetőséget  foglal magában.  Kísérő  programok  a Hortobágyi 

Vadaspark,  a  Madárpark,  Tisza‐tavi  Ökocentrum,  Tisza‐tavi  Vízisétány  megtekintése, 

részvétel extraszafarin. 

Helyszíne: Hortobágy‐Máta, Hortobágy‐Malomháza, VH/HNP lovas túra útvonalai 

Időtartama: 6 nap 

Kapcsolódó  kínálati  elemek:  Tisza‐tavi  horgászturisztikai  szolgáltatások,  wellness  és 

gasztroturisztikai szolgáltatások, népzene, cigányzene 

Javasolt  közös  programcsomagok  a  térség  „más  desztinációinak”  bázisán,  velük 

együttműködve, kölcsönös előnyök biztosítására 

"Pusztai termáloázisok" 

Tartalma: Hajdúszoboszló, Berekfürdő, Balmazújváros, Nádudvar, Hajdúböszörmény, 

Tiszacsege stb. termálfürdők gyógy‐ és wellness szolgáltatásai 

Helyszíne: felsorolt települések szállásbázisai,  

Időtartama: a szállodák programcsomagjaiban feltüntetett időtartam 

Kapcsolódó kínálati elemek: az előző négy programcsomagban szereplő tematikus 

csomagokkal kombinálva, vagy az egyedi bemutatóhelyek, Tisza‐tavi Ökocentrum, Tisza‐tavi 

Vízisétány meglátogatása 

„Földön, vízen, levegőben a pusztán” 

Tartalma: Abádszalóki‐öböl vízisport lehetőségei, pusztai lovaglás, kerékpározás, 

kisrepülőgéppel a puszta felett 
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Helyszíne: Abádszalók, Tiszafüred, Hortobágy, Hajdúszoboszló, ill. repülési útvonalakon a VH 

települései 

Időtartama: 5‐6 nap 

Kapcsolódó kínálati elemek: Tisza‐tavi Ökocentrum, Tisza‐tavi Vízisétány megtekintése, 

wellness és gasztroturisztikai szolgáltatások bevonása 

Látogatómenedzsment 

Pusztainfó pontok rendszere QR kódok és Pocket Guide alkalmazásával 

Pusztainfó  rendszer,  vagyis  a  világörökségi  turistatájékoztató  információs  rendszer 

költséghatékony  kiépítése  és  működtetése  a  mobilalkalmazással,  QR  kódok  segítségével 

történhet, amely tartalmi és technikai megoldásaiban is biztosítja a térség egészére kiterjedő 

egységes  információszolgáltatást. A térség minden érdeklődésre számot tartó helyszínét és 

eseményét,  pusztainfó  pontját  jelöli.  Az  ún.  pusztainfó  pontok  rendszere  a 

bemutatóhelyekből (látogatóközpont, kiállítások, állomások, jegypénztárak, ahol személyzet 

is  jelen  van)  és  az  ún.  pusztai  látványpontokból  (tanösvény  állomások,  fotópontok, 

személyzet  nélkül)  áll  össze.  A  pusztainfó  rendszer  rugalmasan  bővíthető  a  VH‐t  övező 

településeken,  attrakció  helyszíneken  és  nem  utolsó  sorban  a  falusi  turizmus,  helyi 

termékek, falusi vendégasztalok terén az ún. pusztakapuk rendszerével. A szolgáltatók olyan 

technikai eszközhöz jutnak, amely megkönnyíti a kóstolás megszervezését a gazdaságokban, 

falusi portákon, a látogatást a kézműves mesterek műhelyeiben  és lehetőséget nyújt a helyi 

termelők  számára  termékeik  ismertségének  javítására  és  értékesítésére.  A  helyi  termelők 

nem  tudnak  állandóan  a  gazdaságokban  /falusi  portán  tartózkodni,  a  látogatók  pedig 

nincsenek megfelelő információk birtokában a kóstolási és vásárlási lehetőségeket illetően. A 

résztvevő gazdaságok kapuján QR kód kerül elhelyezésre, amely tájékoztatja a látogatókat a 

gazda  időbeosztásáról, a porta nyitva tartásáról,  illetve a  legközelebbi gazdaság/falusi porta 

pontos adatairól, nyitva tartásáról, térkép segítségével. 

A  kifejlesztett  programcsomagok  útvonalaihoz  és  a  tematikus  útvonalak  (Csárdák  útja, 

tervezett  Kurgánok  útja)  kapcsolt  információk  Pocket Guide mobilalkalmazás  segítségével 

tölthetők le a látogatók okostelefonjára. 

A  QR  kódok  és  a  Pocket  Guide  alkalmas  eszköz  a  személyzet  tehermentesítésére,  és 

megsokszorozza az információszerzés lehetőségét is. 

Az okos telefonnal nem rendelkező látogatószegmens számára in situ telepített nyomtatott, 

időjárásálló laminált oldalak álljanak rendelkezésre. 
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3. SZ. MELLÉKLET ‐ FÓRUMOK IRATANYAGA 



„A Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta világörökségi területre vonatkozó 
világörökségi kezelési terv szakmai előkészítésére szolgáló megalapozó dokumentáció 
és világörökségi kezelési terv elkészítése” 

 

Társadalmi fórum 

Emlékeztető 

 

Dátum: 2014. március 24., 10.00 óra 

Helyszín: Balmazújváros, Házasságkötő terem 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint (1. melléklet) 

 

Ördög László-társadalmi fórum házigazda 

Tolnay Zsuzsa előadása- Világörökségi KET hátterének bemutatása  

Pintér Ferenc előadása- Értékek  – problémák – kezelési irányok  

Hozzászólások, javaslatok 

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉRTÉK CSOPORT 

Nem volt kérdés, hozzászólás. 

TÁJKÉP ÉRTÉK CSOPORT 

Szilágyi Sándor-Tiszacsege polgármestere:  

- Mennyi munkahelyet teremt a VÖ? 

- „Daruprobléma”, gazdák kárpótlása mikor valósul meg? 

- Sok szántót legelőre állítana vissza a HNPI, ami gazdálkodás szempontjából nem 
megfelelő. 

- Lényeges pozitív változás van a HNPI hozzáállásával kapcsolatban. Kiemelten kéri, 
hogy a változások során jobban foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel. 

Jambrik Imre-állami főépítész:  

- Tulajdonviszonyok hogy befolyásolják a terveket? 
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- Pusztai épületek tájba illesztése, visszaállítása hogyan történhet? Építészeti 
kérdéseket közös irányelvben szükséges megfogalmazni. 

- Klímaváltozással hogyan foglalkozik a KET? 

 

TÁJHASZNÁLAT 

Szilágyi Sándor-Tiszacsege polgármestere:  

- Csordahajtó utak... 

 

RÉGÉSZET-HALMOK, KURGÁNOK 

Varga László –Balmazújváros önkormányzat:  

- Kurgánok rendbetétele után nincs fenntartó kezelés. 

- Akác problémában is a HNP-nek hatékonyabban kellene részt venni. 

- A projektekkel csak a projekt idő keretén belül foglalkoznak, utána meg nem tudják 
fenntartani. 

- Szárnyék erdők, út melletti fasorok tekintetében a HNP rossz megoldásokat választ, 
nem jól kezeli a problémát. 

Szilágyi Sándor-Tiszacsege polgármestere: :  

- Kurgánokra jobban oda kell figyelni. 

Pintér Ferenc:  

- Projektek megvalósulnak, de a fenntartási szakasszal vannak problémák. KET célja, 
olyan eszközök biztosítása, amelyek a fenntarthatóságot szolgálják. 

 

MŰEMLÉKEK, MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK 

Jambrik Imre-állami főépítész:  

- ha nem védett nem lehet műemlék, csak építmények. 

Pintér Ferenc:  
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- Műemléki értékeket mondott, ezeknek vannak védett és nem védett elemei. A 
védett elemek a műemlékek. Az alkalmazott fogalmakat a kulturális örökség 
védelméről szóló törvény tartalmazza,, fontos hogy tisztázódott. 

TÁRGYI ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉG 

Szilágyi Sándor-Tiszacsege polgármestere:  

- Pásztorkultúra fejlesztése. A szakma nincs kellően megbecsülve. Nem látja a HNP 
törekvéseit ezzel kapcsolatban. 

 

Lisztes László előadása-Turisztikai fejlesztések és stratégiák  

Szilágyi Sándor-helyi polgármesteri hivatalból: 

- Kibányászott vályoggödrök állapota nagyon rossz. A külterületen van jelentős részük, 
ezek balesetveszélyes, iszaposodott, szemetes területek. Balmazújvároson sikeresen 
megszüntették a hulladéklerakó telepet. 

- HNP tud-e tájrendezést végrehajtani, több ha területről van szó. Engedélyek 
szükségesek a megvalósításhoz. – Lovas turizmus lehetőségeit korlátozza a HNPI. 
Centralizáló turizmus, a régi helyek újraélesztése lehetséges-e? 

Bernáth Mihály állami főépítész:  

- Kiegészítések szükségesek a Tisza-tó és környezetével kapcsolatban. A HNP kezelési 
tervében szerepeljenek ezek. 

Ördög László: 

- Ennek a munkának a vége egy kormányrendelet lesz. Jogszabályi háttér fog 
rendelkezésre állni, ami kötelezettségeket is ad majd. 

- Az ötletek megvalósítása csak közös munkával képzelhető el. 

 

Zsemberi István előadása - Településtervezés, szabályozás  

Takács Gábor katasztrófavédelem: 

- Vízgazdálkodási terület is a nemzeti park. A nemzeti park környezetében a 
települések belvíz elvezetésének problémája. 
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- Szabadtéri tüzek, tűzesetek megelőzése. Tűzvédelem területén jogi megoldás a KET-
ben szerepeljen és majd a kormányrendeletben is. 

Jambrik Imre-állami főépítész:  

- OTrT-ben települések tekintetében közös tervezésre vonatkozó javaslat kellene, 
legalább a TSZT-k szintjén. 

Bernáth Mihály állami főépítész: 

- Tájegységen belüli külön csoportosítások, iránymutatás település struktúra 
szempontjából. A Tisza-tó körül teljesen más szempontok vannak, mint Hortobágyon. 
Valami normát belevinni a KET-be, hogy érvényesíteni lehessen majd a 
kormányrendeleten keresztül.  

- A MAD véleményezésére sor kerülhet-e? 

 

Pintér Ferenc: 

- Egyetért az állami főépítészekkel, nincs tematikusan összefogva a terület. Térségi 
kijelölés kellene, vagy legalább együtt tervezendő terület lehatárolás, annak 
érdekében, hogy azonos szemlélettel legyenek tervezve az egységesen kezelendő 
problémák, témakörök, összetartozó - de közigazgatásilag elváló - területek.  

Ördög László: 

- Gyors ütemben folyik a munka, ezért gyorsan kell reagálni az elhangzottakhoz. Lesz 
még ilyen megbeszélés. 

 

- Minisztériumok véleményezik, több körös véleményezés. Mellékletként nyilvánosak 
lesznek ezek a dokumentációk a társadalom számára. 

Balogh Ágnes-Forster központ:  

- A MAD-ban ott tartunk, hogy a Világörökség Szakbizottság kétszer átnézte, 
véleményezte. Nyilvános lesz majd a dokumentum, az ún. Kezelési kézikönyv 
mellékleteként szintén elérhető lesz. A KET szintén kormányrendeletben 
meghatározott egyeztetéseken megy át, hosszú folyamat.  
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„A Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta világörökségi területre vonatkozó világörökségi kezelési 
terv szakmai előkészítésére szolgáló megalapozó dokumentáció és világörökségi kezelési terv 
elkészítése”

Társadalmi fórum 

Emlékeztető

Dátum: 2014. március 24. 14.30 

Helyszín: Hortobágy – HNP Látogatóközpont 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint (1. melléklet) 

Ördög László-társadalmi fórum házigazda 

Tolnay Zsuzsa előadása - Világörökség és a KET bemutatása  

Koprda Ildikó előadása - Természetvédelem-Tájhasználat 
Hozzászólások: 

Bujdosó Attila, erdőmérnök:
- Gazdálkodáshoz 10 éves üzemtervre lenne szüksége. Általában szólva az állatok számáról, hol sok 
van - hol kevés. Lovaknál pl. előfordulhat, hogy „elfogy” a legelő. Kellene egy ombudsman,
bejárással a hatóságokhoz, egy megbízható (mindenki által elfogadott és hiteles) ember, aki segít a 
kommunikációban. 

Ecsedi Zoltán - Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület:
- Nyílt vizes élőhelyek (különösen a mára eltűnt legelőtavak) kimaradtak és a mangalica is. Ezek 
turisztikai jelentősége is nagy. Madarak esetében pontosítani kell a fajok listáját. Legeltetésnél 
közösségi legeltetési formára van szükség. 

Papp László - Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület:
 - Társulási diszturbancia megszüntetése, ennek jó része független az állattartástól, mégis szükséges. 
- Optimális erdő méret → kerek erdők: Hortobágy esetében sok olyan terület van, ami nem 
nevezhető erdőnek. Inkább a táj ökológiai adottságai alapján rehabilitált erdők kellenének (őshonos 
fafajokkal), amik megtörik a nagy síkságot. 

Bujdosó Péter:
- Vízgazdálkodásról sehol nem beszéltek. Nem volt olyan időszak még, hogy a vízügyi 
hatóságokkal született volna természetvédelmi kezelési terv. Meghatározza a Hortobágy képét, hogy 
milyen mértékben van jelen a víz. A Hortobágy folyó rehabilitációjáról még nincs eredmény, nem 
tudják megoldani, pedig ez nagyon fontos. Nagyiváni mocsarak képe messze van a Vö elvárástól. 

GYEPTERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA 

Bujdosó Attila, erdőmérnök:
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- Takarmányozás kérdése felmerül, ha megszüntetik a szántókat. 

Ecsedi Zoltán- Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület:
- Szántó kérdése: nem összeegyeztethető a világörökségi célokkal. Ellentétes érdekek vannak. Nem 
kell szántó Hortobágyra. (vízlevezetés a szántókról probléma) 

ÉPÍTMÉNYEK TÁJBA ILLESZTÉSE 

Ecsedi Zoltán - Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület:
- Ez az irány, alumínium tetős szénatárolók nem jók, nincs helye itt.

Bujdosó Attila, erdőmérnök:
- Európába elfogadott, hogy az állam támogatja a régi típusú építmények fenntartását.

ERDŐTÖMBÖK KEZELÉSE-TÁJIDEGEN FAJOK KISZORÍTÁSA 

Ecsedi Zoltán - Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület:
- A Hortobágy fátlan vidék volt, ezért a fás vegetáció egy jelentős része invazív faj. Ezeket fel 
kellene számolni. A beavatkozásokat csak a természetvédelmi értékek függvényében lehetne 
elvégezni (pl. kékvércse fészkelő helye). Drasztikusan csökkenteni kellene a fás területek 
kiterjedését. 

Kustár Péter:
- Milyen régi állapotot kívánnak visszaállítani? Mi az a tájkép, amihez közelíteni kellene? 

Ördög László:
- A tervkészítés célja nem valamely múltbeli dolog visszahozása. Mostani értékeket kell megóvni, 
élhető módon a természetvédelem mellett. Pl. a pásztorkultúrát fenntartani új módszerekkel. 

Más hozzászóló:
Mégis csak választani kéne egy korszakot; az az „arc”, amit megjelöltek látványként csak az 1800-
as éveknek az arca. A Hortobágy nagyon sokat változott az évek során. 

Zsemberi István:
- 19 sz. mikor fénykorát élte a pásztorkodás, valóban. 

-  A pásztoroló kultúra fenntartása. 
-  A víz tájképre, növényzetre és állatvilágra gyakorolt hatása jelentős. Ezt a dinamizmust már nem 
tudjuk visszahozni, egyes területeit talán lehet. 

Ecsedi Zoltán - Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület:
- A legújabb, publikált (!) kutatások szerint sem volt erdős terület, de élőhelyek mozaikja. Valójában 
az élőhelyek referencia állapotát kellene meghatározni. Tájhasználat változtatott ezeken. 

EXTENZÍV ÁLLATTARTÁS 

Bujdosó Attila, erdőmérnök:
- Üzemterv bevezetése. 
- Pásztoroló állattartás a régi formában nincs. 

Papp László - Rónaőrző természetvédelmi egyesület:
- A pásztor munkája a munkajogi szabályokba nem illeszthető. 
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Ecsedi Zoltán - Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület:
- Meg lehet valósítani a közösségi legeltetést, hogy a kicsik és a nagy gazdálkodók is jól járjanak;
kétségtelenül nagyon nehéz, nagy kihívás. 

PÁSZTORKULTÚRA MEGERŐSÍTÉSE

Ecsedi Zoltán - Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület:
- Csak közösségi legeltetéssel lehet. 

Bujdosó Attila, erdőmérnök:
- Különböző feltételek mellett (pl. beöltöznek és úgy dolgoznak) lehet családokat bevonni a 
pásztorkultúra megerősítésébe pályázatokkal vagy más anyagi támogatással. Pénzkérdés az egész.

Polonkai László - HNPI:
- Nem divat a pásztorkodást, mint szakmát választani. Meg kellene ismertetni, az oktatásba 
integrálni a pásztorkultúrát is és elérni, hogy megtalálják az egzisztenciát is benne a fiatalok. 

Más hozzászóló:
- Pásztorhagyományok mélyítésével kapcsolatban, a HNPI-nek (kevés pásztora van) is felelőssége 
van. Nem látják a jövőt ebben a szakmában az emberek. Alkalmazottnak csak akkor megy, ha 
hosszú távú lehetőséget lát benne.

Ecsedi Zoltán- Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület:
- Most miért nem működik, ami régen jól működött?

- (más hozzászóló nyomán) nem biztos, hogy régen is jól működött

Ecsedi Zoltán - Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület:
- Közösségi szellem más, a pásztor családoknál volt kényszer is. Támogatni kell az örökséget és a 
tudatban való tartást.  A pedagógiai hatás nagyon fontos. 

- Nem azt akarjuk, hogy a régi rossz körülményeket hozzuk vissza, modern formák kellenek. 

Lisztes László előadása - turizmusfejlesztés  
A témák nem terjedtek ki mindenre taxatíve. 

Bujdosó Attila:
- Szürke marhák kimaradtak a turisztikai előadásból

Ördög László:
- Turizmusfejlesztésben mi a HNPI és a helyi szervezetek/vállalkozók szerepe? 

Ecsedi Zoltán - Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület:
- Hiányzik a koncesszió. Az állam megcsinálhatná a fejlesztéseket és a helyiek lennének az 
üzemeltetők. Ezek hiányoznak. 

Ördög László:

-  Vannak-e olyan turisztikai területek, amik még fontosak? 

Hozzászólás:
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- A szilárd burkolatú bicikliút vonzó lehet, de nem lehetséges jelenleg. Kiszorítanak egy olyan 
réteget, akik szeretnek biciklizni. 

Déri János – Hortobágyi Madárkórház:
- Nagy melegben nem jönnek az emberek ide, fürdőt kellene építeni ahhoz, hogy a turistákat a 
Hortobágyon lehessen tartani. Turizmusból minden szolgáltatónak, a kicsiknek is meg kellene tudni 
élni.  

Ördög László:
- Egyes dolgok nem tudnak bekerülni a világörökségi kezelési tervbe, mert nem kapcsolódnak a 
világörökség kiemelkedő egyetemes értékéhez. 

Danyi Zoltán - HNPI:
- A HNPI kereteket próbál biztosítani, amihez a térség kisvállalkozásai tudnak csatlakozni. Be lehet 
kapcsolódni akár szállással, akár más szolgáltatással. A kerékpározás mellett a lovaglást ide 
kapcsolják sokan. A HNP-nek a keretet kell biztosítani. Együttműködés fontos a HNPI-nek is. A 
jövőben a vállalkozói szférát, mint üzemeltetőt szeretné látni.

Zsemberi István előadása- Településrendezés  

Ecsedi Zoltán - Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület:
- Probléma - érdekellentét a településeknél a vízelvezetés. Olyan megoldást kellene találni, hogy a 
lakosok biztonságban legyenek (jogos elvárás) úgy, hogy a Hortobágynak is jó legyen (gát a város 
körül pl. Balmazújváros) 

Papp László:
- A víz okozta „problémával” régen együtt éltek gond nélkül. 

CSORDAKIHAJTÁS 

Konyhás Sándor - HNPI:
- Jó ötlet turisztikailag, csak hogyan? Sok olyan hátráltató dolog van, ami nehezíti az előrehaladást. 
A túlszabályozás gúzsba köt. Régen volt sajt-termelés és más megélhetés az embereknek, de a 
csordának téli takarmányozás is kell. Itt megint felmerül, hogy kell-e szántó, mert valahol meg kell 
termelni a jó takarmányt. A termékekhez is piac kell. Ezt még a helyi szabályozások is 
akadályozzák. Sokkal részletesebben kell értékelni a szabályozásokat, hogy ez működő legyen.

Más hozzászóló.
- Egy csordakihajtásnak kellemetlen „maradványai” is vannak, ami nem felel meg a turistáknak. 

- HNPI leírja a célokat és a korlátozásokat az egész területre, pedig lehet, hogy csak egy kis 
területre is elég lenne (pl. nyári lúd). Senki nem ellenőrzi ezeket a célokat, hogy megvalósult e. 
Ilyen nagy méretben nem lehet számon kérni. 

Ördög László:
- A Kezelési kézikönyvben kisebb bontásban lesznek rögzítve a szabályozások. 

Zsemberi István:
- Az arányszámokat a KET-nek tartalmazni kell. 

Bujdosó Attila:
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- A Fórumot komolyabban kell hirdetni, hogy több ember tudomást szerezzen róla. 

Déri János – Hortobágyi Madárkórház:
- Hortobágyon hogy lehetne több napos hosszabb idejű a látogatás? pl. a Nagyhortobágyi csárdát 
nem éri meg nyitva tartani a téli időben, ezt kellene támogatni, hogy látható legyen, ami már 
megvan gazdasági ok nélkül is üzemeltetni, támogatható legyen. 

Papp László:
- Óriási gondok vannak, egyszerűen a munka nem divatos, ez óriási társadalmi probléma.
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„A Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta világörökségi területre vonatkozó világörökségi 
kezelési terv szakmai előkészítésére szolgáló megalapozó dokumentáció és világörökségi 
kezelési terv elkészítése”

Társadalmi fórum

Emlékeztető

Dátum: 2014. április 11., 10.00 óra

Helyszín: Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint (1. melléklet)

Ördög László-társadalmi fórum házigazda

Tolnay Zsuzsa nyitó beszéd 

Pintér Ferenc előadása- Attribútumok, prioritások HNP-KET  

Molnár Attila előadása -A természeti értékeket érintő beavatkozások stratégiai iránya  

Hozzászólások

Erdei Judit (TIVIZIG) - Vonalas létesítmények felszámolásánál mire gondolnak? 

Molnár Attila (HNPI)-70-80 %-os készültségben áll. A korábbi Nemzeti parkon belüli belvíz 
felszámolását nem érinti, felszíni vízgyűjtők rovására nem tervezett, nem átmenő vizes 
rendszerekről van szó, hanem a forrásági részekről illetve torkolati részekről.  

Koprda Ildikó előadása -Tájkép sajátos táraránya  

Tolnay Zsuzsa előadása- Régészet  

Gellér Ferenc- Műemléki érték-eredeti bélyegeket hordozó pásztorépítmények  

Bernáth Mihály (főépítész) -Pásztorépítményekről esik csak szó, a halászépítményekkel 
foglalkoznak e? 
Építmények külső falán nem lehet elhelyezni dolgokat, a tető nem volt leírva..?
Ezek a normák kötelezően betartandóan és kötelező érvényesítésként fognak megjelenni vagy 
csak ajánlás lesz a kormányrendeletben? 

Tolnay Zsuzsa- Pásztor kultúra  

Zsemberi István –Területrendezés  
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Pintér Ferenc -Azáltal, hogy négy megyére terjed ki és nincs térségi terv, a KET-nek a térségi 
terv szerepét is be kell töltenie. A térségi terv nélkül a KET- nek vannak olyan területei is, 
amik nem illeszthetők ide. 

Kötelező paraméterek kellenek, de csak az, amiben biztosak vagyunk, hogy az egész VH-ra 
jó, sajátos övezeteket is létre kell hozni. Településrendezési terv vizsgálatával lehet majd 
megmondani dolgokat. 

Ajánlások- a külső környezetből kiható káros hatások a VH-ra. Mivel nincs térségi terv a 
KET-nek kell ezeket kitölteni. 

Molnár Attila -A gépi kaszálást nem lehet tiltani. 

Bernáth Mihály -A kormányrendelet a jogalkotási folyamatban változhat majd. Szeretné, ha a 
legerősebb ajánlás menne be.
HNP -Puszta erről szól az egész.  Védett területben a Tisza nincs kellően bemutatva, a 
szellemi örökség tekintetében sem (halászat). 
 A MAD lezárult már, elfogadták? Mikor lesz publikus? Tudni kellene, mi van benne, hogy 
véleményezni lehessen. 

Balogh Ágnes- A MAD szűkebb körben kerül véleményezésre. A KET-nek szélesebb körű 
egyezetése lesz. Ha fontos dolog kimaradt, akkor visszacsatolás lehetséges. 

Ördög László- Az egyeztetési folyamat alatt az önkormányzatok megkapják az anyagot, 15 
nap lesz a véleményezés. Ez a tervkészítés lezárásakor indul, kormányzati portálon lesz 
letölthető.
Településrendezési tervek elkészítéséhez forrás hiány van az önkormányzatoknál. 

Zsemberi István- A településekkel a HNP szeretne együttműködni. Turistautak vannak és 
védett területekhez kapcsolódó gazdálkodási lehetőség. Hasznos lenne még az a fórum mikor 
az önkormányzatok és a HNP közös megbeszélést tart pl. gazdasági fejlesztésekről is.

Balogh Ágnes- Az együttműködési stratégiák benne vannak a KET szabályzatában. 

Lisztes László- Turizmus  
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„A Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta világörökségi területre vonatkozó világörökségi 
kezelési terv szakmai előkészítésére szolgáló megalapozó dokumentáció és világörökségi 
kezelési terv elkészítése”

Társadalmi fórum

Emlékeztető

Dátum: 2014. április 11., 14.00 óra

Helyszín: Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint (1. melléklet)

Ördög László-társadalmi fórum házigazda

Pintér Ferenc előadása- Attribútumok, prioritások HNP-KET  

Aradi Csaba előadása - Tájhasználat  

Gellér Ferenc előadása - Műemléki érték  

Tolnay Zsuzsa előadása - Pásztor kultúra  

Lisztes László előadása - Turizmus  

Ördög László -KET készítésének közepén vagyunk, a kezelési terv javaslat véglegesedik 
most. Hosszú egyeztetési folyamat következik, majd a hatóságok megkapják és megtehetik 
javaslataikat, véleményezésre a civil szervezeteknek a kormányzati portálon elérhető lesz a
KET. Egyeztetési kötelezettség is elő van írva, változtatásokat miniszteri döntéssel lehet 
elfogadni. Kormányrendelet lesz belőle, 2014 vége a határ ideje. Mikor ez kormányrendeletté 
válik, akkor kezdődik az alkalmazása és lebontása. Ennek két útja van a rendezési terveken 
keresztül és más dolgok is lehetnek, amit végig kell gondolni. Ez egy keretrendszer, a KET -
hez készíteni kell egy kezelési kézikönyvet, ami részletesen leírja a teendőket. Az akciókat és 
lépéseket 2020- ig megfogalmazza és a hozzájuk tartozó finanszírozást, hogy ezek 
megvalósuljanak és az értékek valóban megmaradjanak, erősödjenek, bemutatásra kerüljenek.
Ezek a lépések várhatók még. 

Hozzászólások

Nem volt kérdés, hozzászólás. 
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