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A versenyző neve: .................................................................................. évf.: .......... oszt.: ....... 

Az iskola neve: ............................................................................................................................ 
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Megye: ......................................................................................................................................... 
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Kedves Versenyző: Egyes  feladatokban nem szerepelnek konkrét előírások (pl. betűk mérete, behú-
zás mértéke, oszlopszélességek stb.), csupán mintaképet kaptok. Ebben az esetben nem kell lemérni 
pontosan a mintául kapott dokumentumokat. Azaz pl. a mintában különböző méretű betűk a megol-
dásban is különböző méretűek legyenek; ha a mintában volt, akkor legyen valamilyen behúzást, a 
táblázat oszlopai olyan szélességűek legyenek, hogy a fejlécszövegeket ne kelljen megtörni stb. 
Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4, a margók egységesen 
2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Times New Roman. 

1. feladat: Szövegszerkesztés – Hortobágy (25 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintán látható Hortobágyi Nemzeti Park leírását (hortobágy.doc)! 

A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
A felső és az alsó margó 2 cm-es legyen! A folyó szövegben a rövid kötőjeleket hosszabb gon-

dolatjelekre kell cserélni! Ahol egy szám mögött mértékegység is van (pl. 99,5 m), oda a szám és a 
mértékegység közé nemtörő szóközt kell tenni! A hosszú számoknál (pl. 82 466) ezres tagolást 
kell alkalmazni! 

Használható állományok: ménes.jpg, sziksófű.png, sóvirág.png, pentezug.png, 
térkép.jpg, túzok.jpg, darvak.jpg, halastó.png, holttisza.png, valamint 
hortobágy.txt. 

2. feladat: Szövegszerkesztés – Versek (16 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintának megfelelően a Hortobágyról szóló versek kétoldalas dokumen-

tumát (versek.doc)! A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
A felső és az alsó margó 2 cm-es legyen! Minden szöveg dőlt betűtípussal szerepeljen, kétféle 

legyen, a mintán a szerzők és a címek Monotype Corsiva, a többi szöveg pedig dőlt Garamond 
betűtípusúak! A lapot egy foltos mintázatú 31 pontos vonalvastagságú halványsárga keret foglalja 
körbe! A szerzők és címek mögötti háttér elefántcsont színű (RGB-kódja: 255,255,204), a versek 
háttere HSL kódja pedig: árnyalat=29, telítettség=255, fényesség=255! 

Használható állományok: petőfi.jpg, ady.jpg, fazekas.jpg, szabolcska.jpg, 
csikósjpg, híd.jpg, valamint versek.txt. 

3. feladat: Szövegszerkesztés – Kiadvány (14 pont) 
Készítsd el a hortobágyi kiadványokat leíró fekvő állású A5-ös leírásokat (kiadvány.doc) a 

mellékelt mintának megfelelően! A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
Az egyes nyelvek (magyar, angol, német) beállításához jelölőnégyzetet kell használni! 
Használható állományok: nyerskiadvány.doc, valamint kiad1.jpg…kiad6.jpg. 

4. feladat: Települések (6 pont) 
A mellékletek között található 50km.htm fájl a 

http://www.iranymagyarorszag.hu/ honlapról 
származik, és a Hortobágy 50 kilométeres körzetében 
fellelhető települések listáját tartalmazza. Hozd létre 
ennek alapján a pásztor.xls munkafüzetet, és 
benne a Települések munkalapot!  

Ügyelj arra, hogy az A oszlop a településeknek csak 
a szigorú értelemben vett nevét tartalmazza, a B oszlop-
ba csak olyan esetben kerüljön adat, ha az adott telepü-
lés közigazgatásilag része valamely nagyobb egységnek 
(ez utóbbinak a neve – amely az eredeti listában zárójel-
ben szerepel –  kerüljön ekkor a B oszlopba)! A formá-
zással most különösen nem kell foglalkoznod, de a C 
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oszlopban szereplő távolságok a megfelelő számformátumban szerepeljenek, mert a későbbiekben 
ezeket számításokra is szeretnénk használni. A megoldásnál segítségedre lehet a telep.jpg 
állomány! 
Értékelés: 
A. pásztor.xls munkafüzet, Települések munkalap rendben 1 pont 
B. Az A oszlopban mind a 121 településnév rendben (pontosan a nevek) 1 pont 
C. A B oszlop rendben (14 név, pontosan a szükséges helyeken, zárójelmentesen)  2 pont 
D. A C oszlopban a mind a 121 távolság rendben (formátum is) 2 pont 

5. feladat: Pásztoregyesület (26 pont)  
A hortobágyi bemutatókon a puszta állatvilágával évek óta a Pásztoregyesület tagjai ismertetik 

meg az érdeklődőket. Az egyesület három szakosztálya a saját tagságát, külön állományokban, de 
azonos formátumban tartja nyilván. Állítsd össze a csikós.txt, a gulyás.txt és a 
juhász.txt fájlokból a Pásztoregyesület tagnyilvántartását a Tagok munkalapon! 

A munkalap kitöltésénél az alábbiakra ügyelj: 
• Csak tisztségviselők esetében írj az E oszlopba, a többieknél hagyd üresen a megfelelő 

cellát! 
• A minősítést ne a szövegfájlban szereplő számmal, hanem az annak megfelelő számú 

csillaggal töltsd ki! 
• Az I és a K oszlopot számítással határozd meg! 
• Az L oszlop maradjon üresen minden olyan tag esetében, akinek nincs gépkocsija! 

A sorokat a Minősítés rovatban fellelhető csillagok száma alapján színezd ki; az ötcsillagosok 
kapjanak halványkék, a négycsillagosok pedig halványsárga hátteret! A tisztségviselők adatait 
tartalmazó sorokat – csillagszámtól függetlenül – barackszínű háttérrel jelenítsd meg! A fejsort, a 
szegélyt és az igazításokat a tagok.jpg minta alapján alakítsd ki! Rendezd a táblázatot az 
egyesületi sorszám szerint növekvő sorrendbe! Érd el, hogy a táblázatnak csak az A1:L210 része 
legyen látható! 

Oszd föl a települések távolságánál szóbajöhető 0–70 km-es tartományt 5 km-es szakaszokra! 
Összesítsd a Települések munkalap F és G oszlopában, hogy az egyes szakaszoknak megfelelő 
távolság hány tag lakhelyére jellemző! Készíts erről egy egyszerű oszlopdiagramot, Hányan laknak 
ilyen távolságra? címmel! 
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6. feladat: Sorsolás (28 pont)  
Az egyesület testvérszervezete, a Texasi Cowboyegylet amerikai tanulmányútra hívott meg 10 

tagot. Az utazókat sorshúzással választják ki. Sorsolj ki 
ehhez véletlenszerűen 10 (természetesen különböző) tagot! 
Ezt azáltal tudod elérni, hogy egymás után 10-szer sorsolsz, 
de nemcsak arra ügyelsz, hogy mindenki azonos eséllyel 
kerülhessen sorra, hanem az egyes húzásokat követően arra 
is, hogy, hogy a következő (és további) húzásokban a már 
kisorsolt személyek ne vehessenek részt. Ehhez hozd létre a 
Sorsolás munkalapot, és ennek A1:D12 tartományán, 
egyesületi sorszámuk sorrendjében írd ki a 10 szerencsés 
nyertes nevét! 

A nevekkel kapcsolatban azonban van egy kis bonyoda-
lom. Önmagában a név ugyanis nem mindig elegendő az azo-
nosításhoz, például két Tóth József is van, egyik juhász, a 
másik pedig gulyás; ha csak egyikük nyer, nem elég csak a 
nevét megmondani, azt is hozzá kell tenni, hogy melyik szak-
osztályhoz tartozik. Még nehezebb a helyzet, ha a két Szabó 
János közül csak az egyik nyer, mert mindkettő juhász; ilyen 
esetben már csak a lakhely ismeretében egyértelmű az ered-
mény. (Ez így már viszont szerencsére elegendő, mert amikor 
egy új pásztor jelentkezik felvételre, és ugyanazon a telepü-
lésen belül van már egy azonos nevű tag, akkor az egyesület 
névkiegészítést kér a jelentkezőtől. Ez viszont nem zárja ki, 
hogy egy szakosztályon belül, két különböző településről, 
két, azonos nevű tag legyen; őket lakhelyük alapján lehet 
megkülönböztetni.) 

A fentiek miatt névütközés esetén (de csak akkor!) a 
szakosztályt is tüntesd fel, továbbá, ha a név és a szakosztály 
együtt sem elegendő, az esetben a lakhelyet is jelöld meg (de 
csak akkor!)! Más szóval, a név-szakosztály-lakhely 
sorrendet betartva, mindig pontosan annyi adatot tüntess fel, 
amennyi az egyértelmű azonosításhoz szükséges, ahogyan azt 
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a mellékelt képek is jelzik: (sors0.jpg, sors1.jpg, sors2.jpg, sors3.jpg) 
A Sorsolás munkalapnak az A1:D12 tartományán kívül eső részét tetszőlegesen felhasznál-

hatod, segédcellákat-tartományokat is alkalmazhatsz! 

7. feladat: Adatbázis-kezelés (15 pont) 
Adatbázisunkban (nemzetipark.mdb) a védett természeti területek adatait tartjuk nyilván. 

Legfontosabb adat, amely egy ilyet területhez tartozik, az a mérete (hektárban), és a típusa 
(Nemzeti Park, Tájvédelmi körzet, Természetvédelmi terület vagy Természeti emlék). 

Két adattáblát építünk, melyek a következő attribútumokat és kapcsolatokat tartalmazzák (*-gal 
jelöljük az elsődleges kulcsokat): 
Típus *Típus (szöveges), Megnevezés (szöveges) 

Terület *Azonosító (számláló), Megnevezés (szöveges), 
VédettMéret (egész), FokozottMéret (egész), Típus 
(szöveges), TörzskönyviSzám (szöveges) 

A táblák közti kapcsolatok a következők: 

 
A. Egy üres adatbázisban hozd létre a két adattáblát, egyelőre a köztük lévő kapcsolat nélkül! A 
kapott ADATOK.XLS táblázat lapjain lévő adatokat illeszd be a táblákba! Mivel láthatóan az Excel 
táblázatban a területekhez nincs megadva a Típus és a TörzskönyviSzám adat, ezért ezek az oszlo-
pok a Terület táblában üresen maradnak. 
B. Készíts frissítő lekérdezést, ami automatikusan kitölti a Típus és a TörzskönyviSzám oszlopokat 
a Terület táblában! Ha a Típus táblában található Megnevezés, mint szöveg, szerepel a Terület 
Megnevezésében, akkor a Típus tábla ehhez tarozó Típus mezőjének értéke kerüljön a Terület 
Típusához! A TörzskönyviSzám cellákba pedig automatikusan kerüljön bele a Terület 
Megnevezésében zárójelek közt található szövegrész (pl. 177/NP/85). Ezután hozd létre a táblák 
közti kapcsolatot! 
C. Egy lekérdezés segítségével írasd ki, hogy a Nemzeti parkok fokozottan védett területe átlagosan 
hány százaléka a védett területeknek! Az eredmény legyen két tizedessel, százalékjeles megjelení-
tésre formázva! 
D. ABC sorrendben listázd ki a Tájvédelmi körzetek Megnevezéseit, és mindegyik mellé jelenítsd 
meg, hogy a védett területe mennyivel tér el az összes Tájvédelmi körzet védett területének 
átlagától (azaz mennyi a védett terület és az átlagos védett terület különbsége)! Az eredményben a 
különbség oszlop fejléce legyen „Eltérés”! 
E. Nevezzük „Kicsi”-nek azt a területet, amely védett mérete kisebb, mint 1000 hektár, és „Nagy”-
nak azt, mely legalább 10000 hektár. A kettő közöttiek legyenek a „Közepes” méretűek. Egy lekér-
dezés segítségével add meg, hogy hány „Kicsi”, „Közepes” és „Nagy” terület van! 
F. Készíts egy űrlapot, amin egy beviteli mező és egy gomb található. Ha a gombot lenyomjuk, ak-
kor egy lekérdezés típusonként listázza ki, hogy hány adott típusú olyan terület van, amiknek a vé-
dett mérete egyenként nagyobb, mint az űrlap beviteli mezőjébe írt szám! A lekérdezés csak azokat 
a típusokat hozza ki, amikben legalább 10 ilyen méretű terület található! Pl. 1000 hektár minimális 
méret esetén az űrlap és a listázás eredménye: 
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Típus Darab 
Nemzeti Park 10 
Tájvédelmi Körzet 33 

 

8. feladat: Prezentáció – Nemzeti Park (20 pont) 
A mellékelt képeknek megfelelően készítsd el a prezentációt (nemzetipark.ppt)! A fel-

használható képek a Kepek könyvtárban, a szövegek a nemzetipark.txt állományban 
vannak. 

Ügyelj a következőkre: 

• Minden dia háttere egységesen fehér-világoszöld átmenet legyen! A szövegek fekete, a 
címek sötétzöld színűek. A címek árnyékoltak. A diák jobb alsó sarkában sötétzöld sze-
géllyel szerepel a dia sorszáma. Kivétel az első dia, ahol nem szerepel a diasorszám! 

• A diák alján szereplő források egyben hivatkozások is!  

• A felhasználható képek között több olyan is van, amelynek háttere fehér, vagy esetleg pi-
ros. Ezeket a színeket átlátszóvá kell tenned ahhoz, hogy a mintának megfelelő hatást 
elérd! 

• Az 1. dián a címet tartalmazó szövegdoboz (Hortobágyi Nemzeti Park) háttere fehér, és 
félig átlátszó! 

• A 2. és 3. dián a szövegek sorkizártak! 

• A 3. dián a Magyarország térkép megfelelő helyére Neked kell elhelyezned a piros kört 
valamint a szaggatott vonalakat is! 

• A 4. és 5. dián a kép jobbra és lefele vet sötétzöld árnyékot! 

• A 6.dián a kisebb méretű képeket úgy helyezd el, hogy a képen látható módon takarják 
egymást! A képek szélessége egységes legyen!   
A kisméretű képek nagyobb változatait (összesen 5 darab) a képkeretben kell elhelyez-
ned. A képkeretben a képek egymás után tűnjenek fel, abban a sorrendben, ahogy a dia 
jobb oldalán szerepelnek. A képkeretben az első kép egérkattintás után jelenjen meg, a 
többi viszont automatikusan, egy tetszőlegesen választott animációs effektus szerint. 
Mindegyik kép esetén ugyanazt az animációt használd!   
Az adott animáció végrehajtásának vége és a következő kép megjelenése között 5 másod-
perc szünet legyen!  

Elérhető összpontszám: 150 pont + 50 pont az 1. fordulóból 

Beadandó állományok:  hortobágy.doc, versek.doc, kiadvány.doc, pásztor.xls,   
    nemzetipark.mdb, nemzetipark.ppt. 

A file-név kiegészítők szoftverfüggőek lehetnek, ha a fentiek nincsenek, akkor az adott szoftverben 
alapértelmezettet kell használni! 
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Hortobágyi Nemzeti Park  
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgató-

ság működési területe Hajdú-Bihar; Jász-
Nagykun-Szolnok; és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyéket, valamint Heves és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye Tisza-tavi kis 
szeletét foglalja magába. A teljes műkö-
dési terület közel 1500 négyzetkilométer-
nyi védett területére az alföldi élőhelytí-
pusok változatossága jellemző; sőt még 
két valódi „heggyel” is büszkélkedhet: az 
ÉK-i Kárpátok előterében lévő Kaszonyi-; 
illetve a Tarpai-heggyel. Természetvédel-
mi kezelésében található a Közép-Európa 
legnagyobb füves pusztáján létrehozott 
Hortobágyi Nemzeti Park, négy tájvédelmi körzet:  

 

valamint 20 önálló természetvédelmi terület: 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park leírása 
A nyárra kiaszott szikes puszta láttán talán meglepő, hogy e táj arculatát döntően a vizek 

formálták. Az utolsó eljegesedési időszak közepéig a Sajó és Hernád hordalékkúpjának szá-
mító területen 20-30 ezer évvel ezelőtt a Tisza vette át az uralmat, felvéve mai lefutási irányát. 
Ettől kezdve a Tisza folyó több-kevesebb rendszerességgel érkező áradásai határozták meg a 
táj sorsát.  

A Hortobágy az elmúlt néhány tízezer évben egy többé-kevésbé fátlan, később különböző 
mértékben szikesedő, dél felé lejtő, lapos hordalékkúp-végződés, melyet alacsony fekvése 
miatt időszakos áradások – legmagasabb hátjait kivéve – viszonylag rendszeresen érintettek. 

Hortobágyi 
Nemzeti Park 

Tájvédelmi 
körzetek 

Bihari-sík 
Tájvédelmi Körzet 

Hajdúsági 
Tájvédelmi Körzet

Közép-Tiszai 
Tájvédelmi Körzet

Szatmár-Beregi 
Tájvédelmi Körzet

Nemzeti Park Természetvédelmi 
területek 

Természetvédelmi területek 

Baktalórántházi erdő TT Kaszonyi-hegy TT 

Bátorligeti legelő TT Kecskeri-puszta TT 

Bátorligeti Ősláp TT Tiszadobi ártér TT 

Tiszakürti Arborétum TT … 



2. oldal 

A Hortobágy tehát nagyon is különös füves puszta, mert míg a kelet-európai sztyeppöv erdők 
felé eső, azaz legnedvesebb éghajlatú zónájában a legnagyobb területet mély talajvizű lösz-
puszták foglalják (inkább csak foglalták) el, addig a Hortobágy végig magas talajvizű maradt, 
időszakos felszíni elöntésekkel és áradásokkal.  

A Hortobágy Európa legnagyobb olyan 
összefüggő szikes talaj-előfordulása, ahol a 
kötött és középkötött infúziós lösz és ártéri 
üledékeken a legváltozatosabb szolonyec és 
szoloncsákos szolonyec típusok találhatók 
meg sokszínű mozaikosságban.  

Emberi tevékenység nyomai már a mezolittól is bizonyíthatóak. 
A réz- és bronzkor folyamán emelték a helytelenül kunhalmok-
nak is nevezett kurgánok, hal- mok nagy részét, amelyeket azon-
ban a későbbi, népvándorláskori nomád népek is használtak temetke-
zésre vagy őrhelyként. A mo- csarak közötti földszigetek jó talajú 
szántóikkal, másutt legelőkkel, alkalmasak voltak az ember tartós 
letelepedésére is. A legelőgaz- dálkodás komolyabb szerepet ka-
pott a Hortobágy életében, mint az Alföld más alig vagy nem szikes talajadottságú részein. 

A mocsarakkal körülvett legelőkön, ahol a jószágok oltalom alatt voltak, „szilaj-félnomád” 
pásztorkodást folytathattak. A Tisza áradásai többnyire dús legelőt biztosítottak a cívis gazdák 
gulyáinak. A vízellátás jobb volt mint manapság. Így virágozhatott fel itt a 16.-17. században 
a magyar szürkemarha tartása és exportja Nyugat-Európa városaiba. 

Fontos kereskedelmi útvonalak is igazodtak ehhez a „csapáshoz”. 
Ilyen volt a „sóút” is, amelyen az erdélyi sóbányák kincsét szállították 
Debrecen és Buda felé. A főbb utak mentén álló csárdák többségét 
még a 17. század végén építették, és a múlt században is legalább 
negyven működött közülük. Vizes időkben a hidak jelentették a fo-
lyókon, holtágakon való átkelés egyetlen lehetőségét. Ezen okból lé-
tesítették a híres Kilenclyukú hidat is. 

A terület elhelyezkedése, határai 
A nemzeti parki védett területek által érintett települések, megyénkénti bontásban: 

o Borsod-Abaúj-Zemplén: Ároktő, Borsodivánka, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk.  
o Hajdú-Bihar: Balmazújváros, Egyek, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, 

Hortobágy, Nagyhegyes, Nádudvar, Püspökladány, Tiszacsege, Újszentmargita.  
o Heves: Poroszló, Újlőrincfalva.  
o Jász-Nagykun-Szolnok: Karcag, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszafüred. 

A védett terület középpontjának földrajzi koordinátái: K.H: 21o07'59”; É.Sz: 47 o33'26”. 

A tengerszint feletti magasságot tekintve, a 
legmélyebb fekvésű rész Ágotapusztán talál-
ható, amely 85 m-nél valamivel alacsonyab-
ban helyezkedik el. A védett terület legma-
gasabb természetes pontja, az északi része-
ken alig emelkedik 91 m fölé. Ez az 5 m ál-
talános délnyugati irányú lejtés jellemzi leg-
jobban a Hortobágy makrodomborzatát. A 
mesterséges halmok közül a védett terület 
szélén, de tájföldrajzilag a Nagykunságban 
helyezkedik el a legmagasabb kurgán, a 
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Meggyes-halom (99,5 m). A tájföldrajzilag Hortobágyra eső halmok közül a nagykecskési 
Mélyföldes-halom (96,1 m) a legmagasabb. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi 
irányelvei 

A nemzeti park természetvédelmi zónabeosztása 

Illetékességi terület 1 747 744 hektár 
Védett Védelemre tervezett  

Száma Kiterjedése 
Ebből foko-
zottan védett Száma Kiterjedése 

Nemzeti Park 1 82 466 0 0 47 000
Tájvédelmi Körzet 4 53 779 4 231 7 88 000
Természetvédelmi Terület 20 7 196 0 22 13 900
Ex lege védett láp 201 6 492 0  
Ex lege védett szikes tó 94 5 300 0  
Összesen 320 155 253 4 231 30 148 900

Az alábbiakban a természetvédelmi övezeti rendszer kategóriái szerint a bennük folytatha-
tó földhasználati módokat és az idegenforgalmi belépés rendjét ismertetjük:  

I. vagy kezeletlen zóna: Az emberi beavatkozás általában tilos. Kivéve tudományos anyagok 
gyűjtése, és egyes speciális esetekben a kezelési célzatú legeltetés vagy vízutánpótlás. Néhány 
ilyen terület több száz, de akár ezer hektár kiterjedésben a déli pusztákon, a hortobágyi ha-
lastavaktól keletre, valamint természetes folyószakaszok a Hortobágy folyó mentén, természe-
tes mocsarak Nagyivántól délkeletre, és a Tisza-tó zavartalan részein található.  

II. kezeletlen és IV. kevéssé kezelt zóna: A Nemzeti Park legnagyobb része, mint kezelt te-
rület, idetartozik. Itt a kezelés célja az egyedülállóan változatos gyeptársulások és az ehhez 
kapcsolódó élővilág fenntartása. A kezelést a sziki gyepek legeltetése (szar-
vasmarhával vagy bivallyal) és időszakos kaszálása jelenti. A zsombékos 
rétek esetében a használatból való kivonás jellemző. A nem természetes víz-
árású mocsarakon és vizes élőhelyeken az időszakonkénti nádvágás elfogad-
ató. A korlátozott szántóföldi művelés a túzokállomány fenntartását szolgála. 
A II. zóna erdeiben csak szálaló vágású erdőhasználat és felújítás lehetséges.  

II. zóna: Természetes vagy féltermészetes, általában az I. zónát körülvevő biotópok, szigorú-
an ellenőrzött és korlátozott mező- és erdőgazdasági tevékenységgel, a különleges fontosságú 
és/vagy életföldrajzilag jellegzetes fajok és biotópok védelmének prioritásával.  

IV. zóna: Emberi tevékenység következtében kialakult élőhelyek (halastavak, tározók, faül-
tetvények) speciális, korlátozott földhasználati módokkal, melyek fő célja a különleges jelen-
tőségű fajok védelme. Extenzíven hasznosított szántóterületek, melyek néhány különleges 
madárfaj fészkelő- és/vagy táplálkozó helyei (túzok, daru), melyek kezelése és szabályozása 
ezen fajok létfeltételeinek biztosítását szolgálja. Tervezett egy részük gyeppé alakítása. 
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A zónákon belül különböző szintű a látogathatóság, hiszen amíg a /A zónarész egyáltalán 
nem látogatható (pl. II/A vagy a IV/A), addig a /B zónarész engedéllyel vagy vezetővel ke-
reshető fel (pl. II/B vagy a IV/B), s a /C zónarész (pl. IV/C) belépőkártyával szabadon meg-
tekinthető.  

Célkitűzések a fajok védelme érdekében 
A védett területen előforduló ritka és fokozottan védett állatfajok védelme érdekében faj-

védelmi stratégiát kell kialakítani, évről-évre végrehajtani. A szóbanforgó fajok a következők:  

o túzok, 
o kék vércse, 
o szalakóta, 
o cigányréce, 
o kócsagok, 

o üstökösgém, 
o kanalasgém, 
o kis kárókatona, 
o kuvik, 
o gyöngybagoly, 

o réti fülesbagoly, 
o székicsér, 
o kerecsensólyom, 
o rétisas, 
o daru.  

A külső, természetvédelmi oltalom alatt nem álló, főként agrárterületekre is ki kell terjesz-
teni a megtelepedő fajok megfigyelését, nyilvántartását, és a szükség szerinti védelmet.  

Halászat-horgászat 
A Hortobágy folyón való halászat jogát még Szilágyi Erzsébet ado-

mányozta Debrecen városának, ám a térség halászata gyakorlatilag 
egyidős az ember itteni megtelepedésével. A tavaszi áradásokat köve-
tő víztenger a halászok, pákászok és csíkászok megélhetését biztosí-
totta. A Tisza szabályozását követően összezsugorodott a vízterület, 
csökkent a halászat jelentősége.  

1913-ban öntözőtelepet alakítottak ki Mátán, melyet később már 
halgazdálkodási tógazdaságként üzemeltettek. A harmincas években 
újabb tározók épültek, melyeket halgazdálkodásra is hasznosítottak. 
Az ötvenes években megépül Keleti- és Nyugati-főcsatorna újabb ha-
lastavak kialakítását tette lehetővé.  

Jelenleg a halastavak összterülete meghaladja az 5.500 ha-t, nagy-
részük természetvédelmi oltalom alatt áll. A haltermelésben döntő szerepe van a Hortobágyi 
Halgazdaság Kht-nek, ám már ún. magánhalastavakkal is találkozhatunk a Nemzeti Park kör-
nyékén.  

Költési időszakban és ősszel, a vadlúd és daru őszi vonulásában érintett területeken, min-
den tevékenység előzetes természetvédelmi egyeztetést igényel, főként a halastavakon (le-
eresztés, feltöltés, lehalászás, szellőztetés, növényzet irtása, etetőhelyek módosítása stb.).  

A nagyobb mocsarak rekonstrukcióját úgy érdemes végrehajtani, hogy ne csak a tisztások, 
hanem egyes, tavasszal víz alá kerülő szomszédos rétek is csatornával legyenek összekötve. 
Ez nagyban javítja az ívási, és ivadékfelnövési feltételeket.  

Varsás halászat – elsősorban a vidrák védelme érdekében – a nemzeti park teljes területén 
tilos, a védőzónában korlátozandó.  

A Nagyhalastóra készített Kezelési Szabályzat előírásait, általánosítva és aktualizálva mi-
nimális irányelvként valamennyi halastóra ki kell terjeszteni.  

A Tisza-tavi horgászattal kapcsolatban részletesen leírt rendezési megállapodásban rögzí-
tett együttműködés szükséges a halászati jog tulajdonosával.  

A nemzeti park egyéb vizein (Tisza-mente és a halastavak kivételével) tilos horgászat és a 
halászat.  



Móricz Zsigmond 

„ …fáj a szívem a szép Hortobágyért, amelyik úgy szép, ahogy van - még itt van, s nem hiszem, 
hogy egy-kettőre meg lehessen változtatni. De míg itt van, mindenki zarándokoljon el, s nézze meg 
- ezt a hatalmas kertet, a magyarságnak ezt a nemzeti kincsét - , mert ennél rendkívülibb nincs 
ebben az országban semmi látnivaló.” 

 
 

Petőfi Sándor: 
Hortobágyi kocsmárosné  

 
 

Ady Endre:  
A Hortobágy Poétája  

Hortobágyi kocsmárosné, angyalom! 
Tegyen ide egy üveg bort, hadd iszom; 

Debrecentől Nagy-Hortobágy messze van, 
Debrecentől Hortobágyig szomjaztam. 

Szilaj nótát fütyörésznek a szelek, 
Lelkem, testem majd megveszi a hideg: 
Tekintsen rám, kocsmárosné violám! 
Fölmelegszem kökényszeme sugarán.  
Kocsmárosné, hej hol termett a bora? 
Savanyú, mint az éretlen vadalma. 

Csókolja meg az ajkamat szaporán, 
Édes a csók, megédesül tőle szám.  

Szép menyecske... savanyú bor... édes csók... 
Az én lábam idestova tántorog; 

Öleljen meg, kocsmárosné édesem! 
Ne várja, míg itt hosszában elesem.  
Ej galambom, milyen puha a keble! 

Hadd nyugodjam csak egy kicsit fölötte; 
Úgyis kemény ágyam lesz az éjszaka, 

Messze lakom, nem érek még ma haza. 

Kúnfajta, nagyszemű legény volt, 
Kínzottja sok-sok méla vágynak, 

Csordát őzött és nekivágott 
A híres magyar Hortobágynak.  

Alkonyatok és délibábok 
Megfogták százszor is a lelkét, 

De ha virág nőtt a szívében, 
A csorda népek lelegelték.  

Ezerszer gondolt csodaszépet, 
Gondolt halálra, borra, nőre, 
Minden más táján a világnak 
Szent dalnok lett volna belőle.  

De ha a piszkos, gatyás, bamba 
Társakra, s a csordára nézett, 

Eltemette rögtön a nótát: 
Káromkodott vagy fütyörészett. 

 

Petőfi Sándor 
„Hortobágy, dicső rónaság, te vagy az Isten homloka. Megállok közepeden s körültekintek oly 
elragadtatással, milyet nem érez a schweizi az Alpeseken, milyet csak a beduin érez Arábia 
sivatagjaiban. Milyen szabadon lélekzem, mint tágul keblem!” 



Debrecennek van egy vize  
 
 

Fazekas Mihály: 
Hortobágyi dal 

Debrecennek van egy vize, 
Kinek Hortobágy a neve. 

Arra van egy kőhíd rakva, 
Kilenc lyukra van állítva. 

Azon megy át gulya, ménes, 
Csikós, gulyás, jaj de kényes. 
Cifraszűr van a nyakába, 

A babája a csárdába. 
Hortobágynak vize szőke, 
Kis pejlovam, ne félj tőle, 
Holnap reggel nyolc órára, 
Vigyél által a csárdába. 
Kis pejlovam csárda előtt, 
Gödröt vágott maga előtt. 

Rúg, vág, kapál ágaskodik, 
A gazdája jó bort iszik. 
Egyik iszik a Meggyesbe, 
A másik a Cserepesbe. 

A harmadik a Morgóba, 
Gyulya, ménes csavargóba. 

 

Szabolcska Mihály: 
A Hortobágyon 

Be szép vagy, be szép vagy 
Édes Hortobágyom, 
Nincs teneked párod 
Hetedhétországon, 
– Sehol a világon. 
Isten e földet tán 
Külön teremtette, 

S mint egy selyemkendőt 
Ide terítette, 

– Gyönyörködni benne. 

Óh, te áldott Kanahám, 
Hortobágy mellyéke! 

Beh sok szegény legénynek 
Vagy te menedéke, 

Jó paripán ugratod, 
Pénzt adsz erszényébe, 

Szép menyecskét karjára, 
Jó bort a kezébe. 

Itt a szegény legénynek 
Uraság a dolga, 

Heverészhet kedvére, 
Nem lebernyés szolga, 

Van húsa, szalonnája, 
Öt őrü bundája, 

Szép zöldellő mezőben 
Legel a marhája. 

Óh én édes Istenem! 
Adj jó békességet, 

Fordíts el országunkról 
Döghalált, ínséget, 

Hogy ehessük békével 
Zsíros kenyerünket, 

Áldj meg uram, teremtőm! 
Jó borral is minket. 

Csaplárosné, galambom! 
Tölts bort a kupába, 

A szegény magyar legény 
Hadd igyon búvába; 

Pajtás! Isten áldjon meg, 
Őrizzen a kártól, 

Vármegyétől, fiscustól, 
Töröktől, tatártól. 

 



Hortobágy-puszta néprajza 

A „Hortobágy-puszta néprajza” címmel régóta hiányolt 
közérthető, de hiteles leírást olvashatunk e táj történel-
méről, az ősidőktől máig tartó pásztorkodás jellemzői-
ről, művelőinek mindennapi életéről, hitvilágáról, szo-
kásairól, amely nemes hagyományok, és velük identitá-
sunk egy szeletének átmentése a jövőbe a mi feladatunk 
is.  

A kiadvány típusa: Daru füzetek: 
Tematikus leírás 

Kapcsolódó terület:  

Szerző(k): Papp József 

Kiadás éve: 2000. 

Többnyelvű (egy kötetben) Nem 

magyar  

angol  

német  
Térképet tartalmaz: Nem 

ISSN Azonosító: 1586-4243 

Előlapon szereplő kép 
készítője:  

Ára: 400 Ft.  

Ahol az ég a földet éri 

A Hortobágy egy olyan, a pásztorközösségek által meg-
művelt kultúrtáj, mely az ember és a természet kétezer 
éves, hagyományos és kíméletes földhasználaton alapuló, 
harmonikus együttműködésének kiemelkedő példája. 
Európa legnagyobb összefüggő, természetes füves pusz-
tája, mely nem az erdők kiirtása eredményeként jött létre, 
hanem emberi tevékenység révén, és képes volt megőriz-
ni biológiai sokféleségét. 
A kiadvány típusa: Szórólap 

Kapcsolódó terület:  

Szerző(k): Fintha István 

Kiadás éve: 1981. 

Többnyelvű (egy kötetben) Nem 

magyar  

angol  

német  
Térképet tartalmaz: Nem 

ISSN Azonosító:  

Előlapon szereplő kép 
készítője:  

Ára: Ft.  



A Hortobágyi Nemzeti Park bemutatóterületei 

A Hortobágyi Nemzeti Park bemutatóterületeit, úgymint 
Szálkahalmi, Hortobágy-halastavi, Egyek-pusztakócsi, 
illetve a Tisza-tó védett területeinek vázlatos térképét és 
leírását tartalmazza. 

A kiadvány típusa: Daru füzetek: 
Területleírás 

Kapcsolódó terület:  

Szerző(k): Gőri Szilvia, Lisztes 
László, Végvári Zsolt 

Kiadás éve: 1999. 

Többnyelvű (egy kötetben) Nem 

magyar  

angol  

német  
Térképet tartalmaz: Nem 

ISSN Azonosító: 1586-4243 

Előlapon szereplő kép 
készítője:  

Ára: 250 Ft.  

A Hortobágy madárvilága 

A Hortobágy nemzetközileg is kiemelt fontosságát sajá-
tos madárvilágának köszönheti. A mocsarak és halasta-
vak a madarak fészkelésének és vonulásának európai je-
lentőségű helyszínei: eddig 342 madárfaj előfordulását 
regisztrálták itt, melyek közül ezidőtájt 152 fészkel is a 
Nemzeti Parkban. 

A kiadvány típusa: Daru füzetek: 
Tematikus leírás 

Kapcsolódó terület: Hortobágyi Nemzeti Park 

Szerző(k): Végvári Zsolt, Lisztes 
László 

Kiadás éve: 2000. 

Többnyelvű (egy kötetben) Igen 

magyar  

angol  

német  
Térképet tartalmaz: Igen 

ISSN Azonosító: ISSN 1586-4243 

Előlapon szereplő kép 
készítője: Bodnár Mihály 

Ára: 700 Ft.  



A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet 

A Tisza, s mellékfolyóinak szabályozását követően az Al-
föld képe gyökeresen megváltozott. A szabályozás előtti 
vadvízország – mely napjainkban talán csak a Duna-del-
tához hasonlítható – több mint száz éve a múlté. A mo-
csarak kiszárítása, felszántása, a folyó nagy kanyarjainak 
átvágása gyökeresen változtatta meg az Alföld arculatát. 

A kiadvány típusa: Daru füzetek: 
Területleírás 

Kapcsolódó terület: Közép-Tiszai  
Tájvédelmi Körzet 

Szerző(k): Lőrincz István 

Kiadás éve: 1999. 

Többnyelvű (egy kötetben) Nem 

magyar  

angol  

német  
Térképet tartalmaz: Nem 

ISSN Azonosító:  

Előlapon szereplő kép 
készítője: Lőrincz István 

Ára: 250 Ft.  

A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet 

Az Alföld összes tájegysége közül talán Szatmár és Bereg 
azok, amelyek leginkább megőrizték a táj egykori jelle-
gét, az Alföldön ezen a vidéken maradt meg a legtöbb 
természeti, tájképi és kultúrtörténeti érték. 

A kiadvány típusa: Daru füzetek: 
Területleírás 

Kapcsolódó terület: Szatmár-Beregi 
Tájvédelmi Körzet 

Szerző(k): Fintha István 

Kiadás éve: 1999. 

Többnyelvű (egy kötetben) Nem 

magyar  

angol  

német  
Térképet tartalmaz: Nem 

ISSN Azonosító:  

Előlapon szereplő kép 
készítője: Lisztes László 

Ára: 250 Ft.  
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