
 
 

 

Hortobágy programjai 

2019. április 

 

április 6. TAVASZI HALASTAVI MADARÁSZAT ÉS CSILLAGSÉTA 

Helyszín: Hortobágyi Nemzeti Park, Hortobágy-halastavi tanösvény 

A kilátogatók a szakvezetéses túrán megismerkedhetnek a terület legfontosabb értékeivel, a 

halastavak élővilágával. A legészakibb, Kondás nevű tóhoz való kijutást a „Szíktipró” húzta Kisvasúttal 

ejtjük meg, a visszautat pedig gyalogosan sétáljuk le. A túra részét képezi a távcsöves 

madármegfigyelés is, melynek során a résztvevők bepillantást nyerhetnek a tavaszi madárvonulás 

mozgalmába. A gyalogtúra sötétedés után ér vége. Ezt követően a „csillagséta” során szakember 

segítségével megtekinthetik vendégeink a zavaró fényektől mentes égbolt csillagképeit és távcsővel 

néhány távoli, halvány objektumot is. 

A túra távja kb. 5 km, mely mindenki számára teljesíthető. 

Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, kézitávcső ajánlott! 

Időpont: 16.30-kb. 21.00 

Találkozás: 16.15 óra, Halászbárka Halastavi Fogadóközpont 

Részvételi díj: 2800 Ft/felnőtt; 2200 Ft/gyerek; 7500 Ft/család (2 felnőtt, 2 gyerek) 

A program időjárásfüggő és előzetes bejelentkezés szükséges! 

Információ, bejelentkezés: Tel.: 52/589-000 • E-mail: turizmus@hnp.hu 

április 13. MADÁRHANGOS TAVASZ  

Helyszín: Hortobágyi Nemzeti Park, Hortobágy-halastavi tanösvény 

A kilátogatók a szakvezetéses gyalogtúrán megismerkedhetnek a terület legfontosabb értékeivel, a 

halastavak élővilágával. A túra részét képezi a távcsöves madármegfigyelés is, melynek során a 

résztvevők bepillantást nyerhetnek a tavaszi madárvonulás mozgalmába. 

A túra távja kb. 5 km mindenki számára teljesíthető, időtartama kb. 3 óra. 

Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, kézitávcső ajánlott. 

Időpont: 10.00-13.00 

Találkozás: 9.45 óra, Halászbárka Halastavi Fogadóközpont 

Részvételi díj: 2600 Ft/felnőtt; 2000 Ft/gyerek; 7000 Ft/család (2 felnőtt, 2 gyerek) 

A program időjárásfüggő és előzetes bejelentkezés szükséges! 

Információ, bejelentkezés: Koczka András: Tel.: 30/515-3463 • E-mail: turizmus@hnp.hu 

április 19. HÚSVÉT A PUSZTAI ÁLLATPARKBAN 

Helyszín: Hortobágy – Tornyi-domb 

A néphagyomány különleges húsvéti szokásról ugyan nem ír, ám mégis a puszta különleges 

kelléktárat biztosít ennek az ünnepnek és a tavasz érkezésének átélésére. A Pusztai Állatpark 

programjában tojásfestés, tojáskeresés, nyusziteke, almahalászat is lesz. 

A programok 10.00-16.00 óra között érhetőek el. 

Információ: 52/701-037•30/998-5458 • E-mail: pusztaiallatpark@hortobagy.eu 

 

 



 
 

 

április 19-22. HÚSVÉTI HOSSZÚ HÉTVÉGE ÉS FÖLD NAPJA A HORTOBÁGYI MADÁRPARKBAN 

Helyszín: Hortobágy 

Egész hétvégén húsvéti tojáskereséssel, solymászbemutatókkal, madártoll felismerő versennyel, 

madárfotózással, hímes tojás festéssel, húsvéti dísz készítésével, látványetetéssel várják a 

látogatókat a kórház munkatársai.  

Információ: Tel.: 52/369-181 • E‐mail: madarkorhaz@gmail.com 

április 20. FÖLD NAPI MADARÁSZTÚRA HORTOBÁGY-HALASTÓN 

Helyszín: Hortobágyi Nemzeti Park, Hortobágy-halastavi tanösvény 

A kilátogatók a szakvezetéses gyalogtúrán megismerkedhetnek a terület legfontosabb értékeivel, a 

halastavak élővilágával. A túra részét képezi a távcsöves madármegfigyelés is, melynek során a 

résztvevők bepillantást nyerhetnek a tavaszi madárvonulás mozgalmába. 

Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, kézitávcső ajánlott. 

Időpont: 8.00-11.30 

Találkozó: 7.45 óra, Halászbárka Halastavi Fogadóközpont 

A túra 5 km hosszú és mindenki számára teljesíthető. 

Részvételi díj: 2600 Ft/felnőtt; 2000 Ft/gyerek; 7000 Ft/család (2 felnőtt, 2 gyerek) 

A program időjárásfüggő és előzetes bejelentkezés szükséges! 

Információ, bejelentkezés: Koczka András: Tel.: 30/515-3463 • E-mail: turizmus@hnp.hu 

április 20-21. HÚSVÉT A HORTOBÁGYI VADASPARKBAN 

Helyszín: Hortobágy 

A vadasparki program során a látogatók megismerhetik a Hortobágy jelenlegi faunáját, e mellett több 

olyan fajjal is találkozhatnak, amely az ember megjelenése előtt színesítette a puszta állatvilágát, 

mint például: farkas, vadló, keselyű, pelikán. 

Ezen a három napon az ide látogatók a vadaspark területén elrejtett tojások keresése közben 

ismerkedhetnek meg a vadaspark lakóival, valamint 11.00 órától farkas és róka, 14.00 órától pedig 

pelikán látványetetésen is részt vehetnek. 

A programon a Hortobágyi Vadaspark belépőjegyének megvásárlásával lehet részt venni! 

Információ: Tel.: 52/589‐000 • 52/589‐321 • E‐mail: info@hnp.hu 

április 26. CSILLAGDAI ESTÉK 

Helyszín: Fecskeház erdei iskola, Hortobágy-Máta 

A program során a kevéssé fényszennyezett Hortobágy széli égen látható téli és tavaszi csillagképek 

megismerése mellett a csillagda 14 cm-es kiváló képalkotású lencsés távcsövével néhány fényesebb 

távoli objektummal is megismerkedünk (ködök, nyílthalmazok, galaxisok).  

Időpont: 20.00 óra 

Részvételi díj: 1000 Ft/felnőtt; 500 Ft/gyerek/diák; 2000 Ft/család (2 felnőtt, 2 gyerek) 

A program időjárásfüggő és előzetes bejelentkezés szükséges! 

Jelentkezési határidő: 2019. április 26. (péntek), 12.00 óra 

Információ, bejelentkezés: Tel.: 52/589-000 • E-mail: turizmus@hnp.hu 

 

 

 



 
 

 

április 28. Szent György-napi kihajtási ünnep és kézműves vásár 

Világörökségünk a Puszta Napja a Hortobágyon 

Helyszín: Hortobágy 

A pásztorok életének egyik kiemelkedő eseménye volt Szent György-napja. E napon történt az állatok 

első kihajtása is téli szálláshelyeikről. Találkozzon a Hortobágy pásztoraival, ünnepelje velük együtt 

a tavasz érkezését! Ismerkedjen meg a Hortobágy világörökségi értékeivel. 

Díszvendég: Fertő-táj 

A rendezvény programja: 

• 10.00 - 17.00 Világörökségi nap állandó programjai 

o bemutatkozik a Fertő-táj 

o Előadások, filmvetítések a Pásztormúzeumban 

o Szárnyalló Népi játékok 

o kézműves foglalkozások 

o  Kádár Ferkó Fotópont – régi idők hangulata 

• 10.00 – 14.00 Világörökségi Kuckó a Pásztormúzeumban 

• 10.00 – 14.00 Népzenei és néptánc műsor a színpadon 

• 14.00 – 16.00: Kihajtási ünnep – pásztorok és jószágaik felvonulása 

Információ: Tel.: 52/589-122 • E-mail: turizmus@hortobagy.eu 

Tel.: 52/589‐000 • 52/589‐321 • E‐mail: info@hnp.hu 

Információ: Tel.: 52/589-122 • E-mail: turizmus@hortobagy.eu 

Tel.: 52/589‐000 • 52/589‐321 • E‐mail: info@hnp.hu 

 

  



 
 

 

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK LÁTOGATÓKÖZPONT  

4071 Hortobágy, Petőfi tér 9. 

Tel.: +36 52 589 321 • +36 52 589 000 

E-mail: info@hnp.hu • www.hnp.hu 
 

A létesítmény számos lehetőséget kínál a nemzeti parkba érkező 

turisták számára: teljes körű információt kaphatnak a térség 

turisztikai programlehetőségeiről, rendezvényeiről, szállás- és 

vendéglátóhelyeiről.  

• Természetrajzi kiállítás a nemzeti park állat- és növényvilágáról  

• Darvak világa – A vándorok nyomában kiállítás 

• Ajándékbolt: kiadványok, pólók, ajándéktárgyak értékesítése 

PÁSZTORMÚZEUM 

4071 Hortobágy, Petőfi tér 1. 

Tel.: +36 52 369 040 • E-mail: info@hnp.hu • www.hnp.hu 
 

A híres Hortobágyi Pásztormúzeum a pusztai élet sajátosságait és 

kulturális elemeit mutatja be élőképeken, archív filmeken, képeken, 

használati eszközökön keresztül az érdeklődők számára. A kiállítás 

nagyban kapcsolódik az épület alapvető funkciójához, ugyanis az 

eredetileg szekérállásként funkcionált, ahol a hídi vásárok idején a 

vásározók jelentős része a hortobágyi pásztorokkal együtt 

megfordult. 

Körszín kézműves kiállítás és vásár 

4071 Hortobágy, Petőfi tér 

Tel: +36 52 369-025 • E-mail: info@hnp.hu • www.hnp.hu 
 

Az épületben berendezett kiállítást a Hortobágyra jellemző 
kézműves mesterségek élőképszerű megjelenítése teszi 
egyedülállóvá. Mindemellett a különböző mesterségek által 

készített termékek meg is vásárolhatóak. 

HORTOBÁGYI CSÁRDA KIÁLLÍTÁS 

4071 Hortobágy, Petőfi tér 

Tel.: +36 52 589 000 • E-mail: info@hnp.hu • www.hnp.hu 
 

A Hortobágyi Nagycsárda kultúrtörténeti, és építészeti örökség, 

kiemelt műemlék. A 18. században épült népi klasszicista épület, az 

Alföld leghíresebb, legnagyobb csárdája, és egyben Hortobágy 

legrégibb építménye. A kiállítás az első formájában 1699-től létező 

hortobágyi vendégfogadó történetét, a pusztai közlekedést és a 

csárda híres vendégeit mutatja be multimédiás eszközökkel, 

viseletpróbával és fotópontokkal.  

Nyitvatartás – Pásztormúzeum, Körszín, 

Hortobágyi csárda kiállítás 

április 

kedd-vasárnap: 10.00 – 16.00 

hétfő: zárva 

április 9. (kedd): zárva 

április 22. (hétfő): 10.00 – 16.00 
 

Pásztormúzeumi belépőjegy: 

• teljes árú: 1200 Ft/fő 

• diák/nyugdíjas: 600 Ft/fő 

• családi jegy (max.2 fn, 2 gy): 2400 Ft 

 

A belépőjeggyel a Körszín, a Hortobágyi csárda, a 

Kadarcsi csárda kiállítás is látogatható, valamint 

egy alkalommal a 3D mozi vetítésén is részt lehet 

venni. 

 

Körszín vagy Hortobágyi csárda kiállítás 

belépőjegy: 

• teljes árú: 500 Ft/fő 

• diák/nyugdíjas: 250 Ft/fő 

Nyitvatartás – HNP Látogatóközpont 

április 

kedd-péntek: 8.00-16.00 • hétvégén: 10.00-16.00 

április 9. (kedd): zárva 

április 19-22.(péntek-hétfő): 10.00-16.00 
 

3D mozi vetítés:  

szombat-vasárnap: 11.00, 13.00 óra 

április 19-22. (péntek-hétfő): 11.00, 13.00 óra 
 

Belépő a kiállításokba, 3D mozi 

Természetrajzi kiállítás: ingyenes 

Darvak világa kiállítás: ingyenes 

3D mozi: 600 Ft/fő 
 

A Pásztormúzeum belépőjegyével a Körszín, a 

Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítás is 

látogatható, valamint egy alkalommal a 3D mozi 

vetítésén is részt lehet venni. 

A kiállítások a létesítmény zárása előtt 30 perccel 

zárnak! 

 



 
 

 

 KADARCSI CSÁRDA KIÁLLÍTÁS 

A 33-as út mentén, a Nádudvari leágazásnál 
 

A hortobágyi csárdák történetét, a csárdák egykori konyháját, a letűnt 

alföldi betyárvilágot bemutató kiállítás viseletpróbával és fotópontokkal. 

Szabadtéren megtekinthető építészeti hármas egység, amelyet a csárda, 

szekérállás, és a Kadarcsi vízfolyáson átívelő fahíd alkot. 

MEGGYES CSÁRDA 

Tel.: +36 52 589 000 • +36 52 589 321  
E-mail: info@hnp.hu • www.hnp.hu  

 

Az 1770-re felépült és ma már a közúttól távolabb eső csárda kiállítása 

a 19 – 20. század fordulóbeli bútorokkal, tárgyakkal berendezett 

tisztaszobát, füstös konyhát, az ivót és a csárdás szobáját mutatja be. 

 

Megközelítés: A 33-as főút mentén az 54. vagy a 60. kilométerkőnél 

lekanyarodva, kizárólag gyalogosan vagy kerékpárral, földúton. (A 

megközelíthetőség időjárásfüggő!) 

HORTOBÁGY-HALASTAVI KISVASÚT 

Tel.: +36 52 589 321 • +36 52 589 000 

E-mail: info@hnp.hu • www.hnp.hu  

Jegypénztár a Halászbárka Halastavi Fogadóközpontban 
 

A közel 2000 ha halastórendszer Közép-Európa legnagyobb madárnyugvó- 

és pihenőhelye, ahol az elmúlt 40 évben közel 300 madárfajt 

regisztráltak. A halastavi kisvasúttal kényelmesen elérhetőek a távolabbi 

tavak, felállított magaslesek és pihenőhelyek is.  
 

Megközelítés: A 33-as főút 67 km-nél található leágazásnál, Hortobágy-

Halastó irányába. 

HORTOBÁGYI VADASPARK 

Tel.: +36 52 589 321 • +36 52 589 000 

E-mail: info@hnp.hu • www.hnp.hu  

Jegypénztár a Pásztormúzeumban 
 

A Hortobágyi Nemzeti Park természeti adottságaira alapozott 

Hortobágyi Vadaspark kiválóan alkalmas az ősi puszta vadvilágának 

bemutatására. Itt láthatóak az ember megjelenése előtt ezen a tájon 

élő, de a civilizáció térhódítása miatt a területről kiszorított állatfajok, 

mint például: farkas, sakál, vadló, keselyű, pelikán, illetve a védett 

területeken ma is élő vadállatok: vadmacska, róka, görény, őz, réti sas, 

nyári lúd, batla, nagy kócsag, szürke gém, daru, fehér gólya, fekete 

gólya. Itt valamennyi generáció megtalálhatja a számára hasznos és 

értékes időtöltési lehetőséget. 
 

 

Megközelítés: A Pásztormúzeumtól kizárólag a nemzeti park 

járművével. 

 

 

Meggyes csárda látogatható 

március 1.-október 31.:  

csak előzetes bejelentkezés alapján 

Tel.:52/589-000 
 

Belépés: nemzeti parki belépőkártya 

Hortobágy-halastavi Kisvasút – menetrend: 

április 

szombat-vasárnap: 10.00, 12.00, 14.00 

hétfő-péntek: előzetes bejelentkezéssel  

április 19-22.: 10.00, 12.00, 14.00 

Csoportok részére előzetes bejelentkezés szükséges! 
 

Jegyárak 

• teljes árú: 1600 Ft/fő 

• gyerek/diák/nyugdíjas: 1000 Ft/fő 

• családi jegy (2 fn, 2 gy): 3400 Ft 
(minden további gyerek hozzátartozó kedvezményes áru 

jegyet vásárolhat 600 Ft/fő áron) 
 

Jegypénztár nyitvatartás: 

április 

kedd - vasárnap: 8.00-16.00• hétfő: zárva 

április 9.: zárva 

 
Nyitvatartás – Hortobágyi Vadaspark 

április 

kedd - vasárnap: 10.00-16.00• hétfő: zárva 

április 9.: zárva 
A nemzeti park járműve minden egész órában indul be a 

területre, s miden fél órában indul vissza. 

Az utolsó járat zárás előtt 2 órával indul! 

 

Belépőjegy 

• teljes árú: 1600 Ft/fő 

• gyerek/diák/nyugdíjas: 1000 Ft/fő 

• családi jegy (2 fn, 2 gy): 3400 Ft 
(minden további gyerek hozzátartozó kedvezményes áru 

jegyet vásárolhat 600 Ft/fő áron) 

Nyitvatartás - Kadarcsi csárda kiállítás  

április: péntek – vasárnap 9.00 – 15.00 

április 27-29.: zárva 

Ettől eltérő időpontban előzetes bejelentkezés alapján 

Bővebb információ: Tel.:52/589-000  
 

Kadarcsi csárda kiállítás belépőjegy 

• teljes árú: 500 Ft/fő 

• diák/nyugdíjas: 250 Ft/fő 

A Pásztormúzeum belépőjegyével a Körszín, a Hortobágyi 

csárda, a Kadarcsi csárda kiállítás is látogatható, valamint 

egy alkalommal a 3D mozi vetítésén is részt lehet venni. 

http://www.hnp.hu/
http://www.hnp.hu/
http://www.hnp.hu/
http://www.hnp.hu/
http://www.hnp.hu/
http://www.hnp.hu/


 
 

 

EXTRA SZAFARI:  

A vadasparkban a nagyvadak testközelből történő 

megtekintésére extra szafari program keretében van 

lehetőség. 

MÁTAI MÉNES 

Tel.:+36 70 492 7655 

E-mail: mataimenes@hortobagy.eu • turizmus@hortobagy.eu 

www.hortobagy.eu  
 

Napjainkban nemzetközi hírű lótenyésztő, rendezvény- és 

idegenforgalmi központ. Szervezett programjai közül legnépszerűbb 

a puszta pásztorhagyományait, csikós virtusát, illetve a ménest, a 

magyar szürke gulyát és a tájra jellemző őshonos állatokat bemutató 

pusztai fogatozás. 

 

Megközelítés: Hortobágy falutól 3 km-re. 

PUSZTAI ÁLLATPARK 

Tel.: +36 52 701 037 • E-mail: allatpark@hortobagy.eu 

www.hortobagy.eu • www.pusztaiallatpark.hu 
 

Az állatpark a Kárpát-medencében élő régi magyar  

háziállatfajtákat, azok tartásának különböző módjait, tárgyi 

eszközeit mutatja be. 

 

Megközelítés: Hortobágy falutól 2 km-re. 

MADÁRKÓRHÁZ – MADÁRPARK 

4071 Hortobágy, Petőfi tér 6. 

Tel.: +36 52 369 181 • +36 30 943 5494 

E-mail: madarkorhaz@gmail.com • www.madarpark.hu  
 

Négy évszak élővilágát és a madarakat fenyegető veszélyeket 

bemutató kiállítás és látványkórház várja a látogatókat. 

 

Megközelítés: Hortobágy falu központjában  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puszta program időpontja: 

április 

10.00; 12.00; 14.00; 16.00 *óra 

* a 16.00 órai program minimum 10 fő esetén indul. 

 

Árak: 

• teljes árú: 3500 Ft/fő 

• gyerek (6-18 év): 1500 Ft/fő 

• családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek) 7500 Ft 

(minden további gyermek 1500 Ft) 

 

A program időjárásfüggő! 

Nyitvatartás – Pusztai Állatpark 

április 

10.00-18.00 

 

Belépődíj: 

• teljes árú: 900 Ft/fő 

• gyerek/diák/nyugdíjas: 600 Ft/fő 

• családi jegy (2 fn+2 gy): 2500 Ft/család 

• családi jegy (2 fn+3 gy): 3000 Ft/család 

•  

Nyitvatartás – Madárkórház–Madárpark 

április 

9.00 – 18.00 
 

Belépődíj: 

• teljes árú: 1000 Ft/fő; 

• gyerek: 800 Ft/fő 

Extra szafari program ára: 

1200 Ft/fő 
 

Jelentkezés a Hortobágyi Vadaspark büféjében. 

http://www.hortobagy.eu/


 
 

 

Szálkahalmi bemutató terület 

(Szálkahalmi tanösvény) 
 

A területen megtalálhatók a szikes és a löszpusztai 

növények egyaránt, s betekinthetünk egy szárnyékerdő és 

a kunhalmok élővilágába is. A tanösvény megismerését 

információs táblarendszer is segíti. 

Bejárható gyalogosan. 

TANÖSVÉNYEINK 

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYÉB LÁTOGATHATÓ TERÜLETEK A HORTOBÁGYI NEMZETI PARKBAN 
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. által működtetett halastavak látogatásakor annak élővilágával lehet megismerkedni. A természetjáró 

séta minden alkalommal tartogat valami érdekességet, egyedit, hiszen a tavak növény- és állatvilága évszakonként más és más arcát 

mutatja. Az idelátogatók betekintést nyerhetnek a halászok mindennapos, hol kellemesebb, hol fáradtságos, de mindig szép 

munkájába. 

LÁTOGATHATÓ TERÜLETEK 
Fényes-tóegység, Csécs-tóegység, Gyökérkút-tóegység (Gyökérkúti-tavak, Derzsi-tavak, Ohati-tavak), Ivadéknevelő-tóegység 

(Akadémia-tavak), Kungyörgy-tóegység, Malomháza-tóegység, Elep-tóegység, Balmazújváros-tóegység (Virágoskúti-tavak), Folyás-

tóegység (Bivalyhalmi-tavak, Tinólaposi-tavak, Nagyszög) 

 

Belépőkártya rendszer 
A Hortobágyi Nemzeti Park tanösvényeire (Hortobágy-halastavi tanösvény, Górési tanösvény, Szálkahalmi tanösvény), valamint a 

Hortobágyi Halgazdaság Zrt. kezelésében lévő halastavakra történő turisztikai célú belépés csak belépőkártyával lehetséges, amely 

belépési engedélynek minősül. Egyes tanösvényekre egyenként vagy együttesen is váltható belépőkártya. 

 

Belépőkártya ára a tanösvényekre és az egyéb látogatható területekre:  
felnőtt: 1000 Ft/fő/nap, 3000 Ft/fő/hét 

gyerek/diák/nyugdíjas: 600 Ft/fő/nap, 1800 Ft/fő/hét 

családi: 2000 Ft/nap, 6000 Ft/hét 

 

Belépőkártya váltható: 
Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont, Hortobágy 

„Pizza Sfera”, Hortobágy 

Halászbárka Halastavi Fogadóközpont, Hortobágy-Halastó 

Kaparó csárda, 33-as főút nagyiváni elágazás 

Szabics Kikötő: Tiszafüred – Örvény  

Kadarcsi csárda, 33-as főút nádudvari elágazás 

 

Hortobágy-Halastó bemutató terület 

(Öreg-tavi tanösvény) 
 

Kiemelkedő fontosságú vízimadár élőhely, ahol 

megismerhető a halastavak élővilága madármegfigyelő 

tornyok, információs táblarendszer segítségével. 

Bejárható gyalogosan, kerékpárral, kisvasúttal.  

Egyek-pusztakócsi mocsarak bemutató terület 

(Górési tanösvény, Fekete-rét tanösvény) 
 

Egy újjáélesztett mocsárvilág növény- és állatvilága 

mellett Górés tanya sérült ragadozómadarai is 

megtekinthetők a volierekben. 

A tanösvény kultúrtörténeti emléke a Meggyes csárda. 

Bejárható gyalogosan, kerékpárral. 

 

 



 
 

 

 

A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt! 

A programváltozás jogát a program szervezői fenntartják! 

 


