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„A hagyományt  nem  ápolni  kell,  a  jószágot  kell  ápolni,  a  hagyományba  benne  kell  élni.”
(Kosina Péter, gulyás számadó-Hortobágyi Nonprofit Kft.)

HÁTTÉR:
A  Hortobágyi  Természetvédelmi  és  Génmegőrző  Nonprofit  Kft.  a  Hortobágyi  Nemzeti  Park
területén gazdálkodik, mely 1973. január 1-től Magyarország első nemzeti parkjaként természeti
oltalom alatt áll, 1999. december 1-jén pedig felkerült az UNESCO világörökségi listájára, mint
ember és természet tartós együttélésének kimagasló és egyedülálló példája. Hortobágy mindig is
állattartásra rendeltetett, kialakítva egy több ezer éves múltra visszatekintő földhasználatot, mely a
legeltető, külterjes állattartás, pásztorkodás révén fenntartotta, s Magyarország és Közép-Európa
legnagyobb, végtelen horizontú füves pusztájaként a mai napig fenntartja az élővilág sokszínűségét,
otthont adva madarak ezreinek, régi magyar háziállatoknak, kóborló forgószeleknek.
A fentiek nagyban meghatározzák a Hortobágyi Nonprofit Kft. gazdálkodási tevékenységét, mely
során  elsődlegesen  a  természet-  és  tájvédelmi,  ökológiai,  pásztorkodó  állattartás  szempontjai
érvényesülnek. Fő tevékenységük a régi, magyar házi-haszonállat fajaink és az ehhez kapcsolódó
ősi legeltető állattenyésztés fenntartása és bemutatása a tájegység környezeti adottságaira és az ősi
pásztoroló hagyományokra, tapasztalatokra alapozva. 
A cég működése alatt többszörösére növelte a régi magyar haszonállatok (szürke marha, nóniusz ló,
hortobágyi racka, mangalica, házi bivaly) hortobágyi állományait. A fejlesztések eredményeként itt
található  a  magyar  természetvédelmi  génbanki  állatállomány  több  mint  fele.  A  Hortobágyi
Nonprofit  Kft.  nemzeti  parki  területen  gazdálkodik,  mely  megfelel  az  ökológiai  gazdálkodás
feltételeinek. 
Az  állattenyésztési  és  a  biogazdálkodási  ismeretek  megszerzésében  a  cég  a  régió  gazdáit
mintagazdaságként  segíti.  Integrátori  tevékenysége  a  nemzeti  parkban  tucatnyi  szürkemarha
tenyészet kialakulását, míg a védőzónában több száz hektár szántó biogazdálkodásra való áttérését
tette lehetővé. 
A Társaság kiemelt szerepet vállal a világon egyedülálló, még napjainkban is élő pásztorkultúra
hagyományainak ápolásában, az épített örökség, a népi viselet és kézművesség fenntartásában, a
pásztortársadalom generációkon átívelő tudásának a megőrzésében azért, hogy ezen magyarságunk
jelképeinek számító értékek ne tűnjenek el a világból, hanem élő módon maradhassanak meg.



HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAMOK:
Pusztai Ünnepnapok
Szent György-napi Kihajtási Ünnep
Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó
Hortobágyi lovasnapok
Magyar Szürke Bikák Vására
Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep

AZ ÉLŐ HAGYOMÁNY SZÍNTEREI
Mátai Ménes
Pusztai Állatpark 
Hortobágyi Csárda


