
 1 

A magyarországi natúrparkok helyzete, kilátásai, 
kitekintéssel néhány környezı ország hasonló jellegő 

intézményére 
 

Készítették: Dósa Katalin és Vértesi Ágnes Éva 

III. környezettudomány szakos hallgatók 

 
 
 

Témavezetık:  

Szabó Mária tanszékvezetı egyetemi tanár 

Vincze Péter címzetes egyetemi docens 

Rakonczay Zoltán nyugalmazott tanszékvezetı egyetemi docens 

 

 
 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tudományos Diákköri Dolgozat 

2007 



 2 

1. Tartalomjegyzék 
 

1. Tartalomjegyzék............................................................................................................... 2 

2. Bevezetés és célkitőzés .................................................................................................... 5 

3. A kutatás módszerei ......................................................................................................... 6 

4. Natúrparkok Európában ................................................................................................... 6 

4.1. Az európai natúrparkok nagy vonalakban – elnevezések külföldön......................... 6 

4.2. A franciaországi natúrparkok.................................................................................... 7 

4.2.1. A francia natúrparkok története...................................................................... 7 

4.2.2. A francia natúrparkok jellemzıi..................................................................... 8 

4.3. Az ausztriai natúrparkok ........................................................................................... 9 

4.3.1. A „natúrpark" jelzı......................................................................................... 9 

4.3.2. Az Ausztriai Natúrparkok Szövetsége ......................................................... 10 

4.3.3. Az egyesület fennállása 10 évének legnagyobb eredményei ....................... 11 

4.4. A németországi natúrparkok ................................................................................... 11 

4.4.1. A németországi natúrparkok fogalma .......................................................... 11 

4.4.2. A VDN (Verband Deutscher Naturparke).................................................... 12 

4.4.3. A német natúrparkok legfıbb feladatai ........................................................ 12 

4.5. Az EUROPARC Szövetség..................................................................................... 13 

5. Hazai sajátságok és lehetıségek..................................................................................... 13 

5.1. Elnevezési kérdések ................................................................................................ 13 

5.2. A natúrparkok jogi vonatkozásai ............................................................................ 13 

5.2.1. A natúrpark név használatának feltételrendszere ......................................... 14 

5.2.2. A miniszteri hozzájárulás megadásához szükséges dokumentáció.............. 15 

5.3. A natúrpark fogalmának elhelyezkedése a magyarországi természetvédelemben . 16 

5.4. A natúrparkok finanszírozási forrásai, lehetıségei az EU-csatlakozásig és utána.. 17 

5.4.1. PHARE CBC program ................................................................................. 17 

5.4.2. Az Európai Unió LEADER programjáról .................................................... 17 

5.4.3. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006.. 18 

6. A magyarországi natúrparkok ........................................................................................ 20 

6.1. A Cserháti Natúrpark .............................................................................................. 20 

6.2. A Gerecse Natúrpark(ok) ........................................................................................ 21 

6.2.1. A Keleti-Gerecse Natúrpark......................................................................... 21 

6.2.2. A Gerecse-Tata Natúrpark ........................................................................... 21 



 3 

6.3. Az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark ....................................................................... 23 

6.3.1. Az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark célkitőzései ........................................ 23 

6.3.2. Az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület eddigi tevékenységei......... 23 

6.4. Az Írottkı-Geschriebenstein Natúrpark .................................................................. 24 

6.4.1. Az Írottkı Natúrpark létrejötte ..................................................................... 25 

6.4.2. Az Írottkı Natúrparkért Egyesület fıbb tevékenységei, kiemelt feladatai .. 25 

6.4.3. Az Írottkı Natúrparkért Egyesület eddig elért eredményei.......................... 25 

6.5. A Kerka-mente Natúrpark....................................................................................... 26 

6.5.1. A Kerka-mente Natúrpark adottságai........................................................... 27 

6.5.2. A Kerka-mente Natúrpark célkitőzései és eddigi eredményei ..................... 27 

6.6. A Körösök Völgye Natúrpark ................................................................................. 28 

6.6.1. A Körösök Völgye Natúrpark megalakulásának célja és története.............. 28 

6.6.2. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület eddigi tevékenysége .................... 29 

6.7. A Nagy-Milic Natúrpark ......................................................................................... 29 

6.7.1. A Nagy-Milic Natúrpark létrejötte ............................................................... 30 

6.7.2. A Nagy-Milic Natúrpark céljai .................................................................... 30 

6.8. Az ırségi natúrpark(ok) .......................................................................................... 32 

6.8.1. Az ırségi és vendvidéki természetvédelmi helyzet...................................... 32 

6.9. A Pannontáj-Sokoró Natúrpark............................................................................... 33 

6.9.1. A Pannontáj-Sokoró Natúrpark területe és az együttmőködés jellege ......... 33 

6.9.2. A Pannontáj-Sokoró Natúrpark adottságai és céljai..................................... 34 

6.10. A Ráckevei Kis-Duna Natúrpark ......................................................................... 35 

6.10.1. Az Ráckevei Kis-Duna Natúrpark Egyesület............................................... 35 

6.10.2. Tevékenységeik ............................................................................................ 35 

6.10.3. A natúrpark kialakításának terve.................................................................. 36 

6.11. A Soproni-hegység Natúrpark.............................................................................. 38 

6.11.1. A Soproni Hegység Natúrpark szolgáltatásai............................................... 38 

6.11.2. A natúrpark (határon is átnyúló) szakmai kapcsolatai ................................. 39 

6.12. Szatmár-Beregi Natúrpark.................................................................................... 41 

6.12.1. A Szatmár-Beregi Natúrpark területi adottságai .......................................... 41 

6.12.2. A Szatmár-Beregi Natúrpark céljai .............................................................. 41 

6.12.3. A Szatmár-Beregi Natúrpark feladatai ......................................................... 42 

6.13. A Tisza-tó Natúrpark............................................................................................ 43 

6.14. A Vértesi Natúrpark ............................................................................................. 44 



 4 

6.14.1. A Vértesi Natúrpark alapgondolatai............................................................. 44 

6.14.2. A Vértesi Natúrpark története ...................................................................... 44 

6.14.3. A Vértesi Natúrpark tevékenységei.............................................................. 45 

7. Három hazai natúrpark összehasonlító elemzése ........................................................... 46 

8. Eredmények, javaslatok, következtetések ...................................................................... 48 

8.1. Javaslat a magyarországi natúrparkok az ország területéhez képesti maximális 

területére a külföldi példák alapján ......................................................................... 48 

8.2. Javaslatok a tervezési fázisban lévı natúrparkok területére a meglévık alapján ... 48 

8.3. Területszámítások ................................................................................................... 50 

8.4. Javaslat az 8.1. és 8.3. pont eredményi alapján arra, hogy hány natúrparkot javaslunk 

még kialakításra ...................................................................................................... 54 

8.5. Javaslat egy olyan térségekre, amelyeken érdemes lenne natúrparkot létesíteni: a 

Karancs-Medves vidéke .......................................................................................... 54 

8.5.1. Természeti szépségük, földtani érdekességük révén vonzerıvel rendelkezı 

területek............................................................................................................ 55 

8.5.2. Épített különlegességek................................................................................ 56 

8.5.3. Rendszeresen megrendezésre kerülı események, melyek szintén turisztikai 

vonzást jelenthetnek......................................................................................... 57 

8.5.4. Rekreáció, sport............................................................................................ 57 

8.5.5. Helyi jellegő termékek ................................................................................. 57 

8.5.6. Javaslat határmenti együttmőködésre........................................................... 58 

8.5.7. Milyen elınyökkel járna egy natúrpark kialakítása ezen a területen?.......... 58 

8.6. Javaslatok a Gerecse Natúrparkokra vonatkozólag................................................. 59 

9. Összefoglalás.................................................................................................................. 60 

Köszönetnyilvánítás ............................................................................................................. 61 

10. Források jegyzéke .......................................................................................................... 62 

 

 

 

 



 5 

2. Bevezetés és célkitőzés 

Tény és való, hogy az érintetlen természet, ahova ember még be nem tette a lábát, már alig 

létezik Földünkön. Szinte mindenhova eljutottunk, mindent meg akarunk vizsgálni, mindent 

fel akarunk térképezni. Errıl szól a tudomány. Az ember által lakott területek állapota 

folyamatosan változik, ha úgy tetszik, a bioszféra szempontjából romlik. Ha belegondolunk, 

valamikor a Homo sapiens tudott harmóniában élni a környezetével. Vajmi kevés esélyünk 

van visszatérni abba a „paradicsomi” állapotba, azonban meg kell gondolnunk az általunk 

épített és a természetes környezet harmonizálásának lehetıségeit, melynek az egyik, egyelıre 

beválni látszó lehetısége a natúrpark intézménye. 

A natúrpark tulajdonképpen egy területfejlesztési együttmőködés, fogalmának lényegét a 

következıképpen lehetne összefoglalni: természeti és tájképi értékekben gazdag kultúrtáj, 

melynek hosszútávú fennmaradását és mőködését a természetes és az épített környezet 

összehangolt fejlesztése biztosítja. Egy natúrpark területén belül harmonizálni kell a 

természeti, gazdasági és turisztikai érdekeket, melynek eredményeként egy jól mőködı, egyre 

inkább szerves egészként mutatkozó életteret kapunk, ahol a lakosság életszínvonala 

emelkedik, a természet és a táj értékeinek megırzésével egyetemben. 

Magyarországon a natúrparkok vizsgálata még gyerekcipıben jár, nagyon kevés 

tanulmány, szakdolgozat, könyv, tudományos publikáció jelent meg errıl a mozgalomról, ami 

nem véletlen, hiszen a magyarországi natúrparkhálózat napjainkban indult jelentıs 

fejlıdésnek. Mintegy tízéves elıkészítı munka után mostanra készül el az intézményrendszer 

jogi szabályozási háttere, és az emberek tudatába is most kezd beépülni, hogy vannak 

natúrparkok, ezekre szükség van és mi a mőködésük célja és elınye. 

Kutatásunk elsıdleges célja, hogy átfogó képet adjunk a magyarországi natúrparkok 

helyzetérıl, kilátásairól, lehetıségeirıl, mőködésérıl, egymással és külföldi natúrparkokkal is 

összehasonlítva ıket. Tesszük mindezt azért, mert úgy véljük, az ötletek értékelésével, 

megvalósítási lehetıségek elemzésével segítségére leszünk a most alakuló Gerecse 

Natúrparknak, valamint a többi, már mőködı vagy alakuló natúrparknak is. Továbbá 

szeretnénk azt a is hiányt pótolni, hogy nincs még összefoglaló tanulmány a magyarországi 

natúrparkokról, így lehetısége lesz az érdeklıdıknek is bepillantást nyerniük ezen 

intézményrendszer mőködésébe, jelenlegi helyzetébe. 
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3. A kutatás módszerei 

Az adatgyőjtés során az adott esetben vizsgált natúrparkról elıször mindig elızetesen 

tájékozódtunk, átnéztük a róla megjelent újságcikkeket, honlapjának anyagait, majd felvettük 

a kapcsolatot a natúrpark egyik munkatársával, és interjúidıpontot kértünk tıle. Ez sok 

esetben nehézségekbe ütközött, volt olyan natúrpark, akikkel immár fél éve nem sikerült 

felvenni a kapcsolatot. A megbeszélt idıpontra a helyszínre utaztunk, ott részletesen 

kikérdeztük a natúrpark munkatársait az intézmény mőködésérıl, megalakulásának 

körülményeirıl, a felmerült problémákról, a jelenlegi helyzetrıl, jövıbeli terveikrıl stb. Ezek 

után lehetıség szerint bejártuk a natúrparkhoz tartozó egyéb intézményeket és a lehetı 

legtöbb szóróanyagot, prospektust, plakátot igyekeztünk összegyőjteni elemzés céljából. 

Természetesen voltak olyan natúrparkok, ahol személyes interjúra nem volt lehetıség, itt csak 

a hozzáférhetı anyagokra támaszkodhattunk. 

A megszerzett információk feldolgozása során részben szóbeli közlésekre, és egyes 

natúrparkoknál az elektronikus formában kapott dokumentumokra; részben a natúrparkok 

honlapjainak, kiadványainak tartalmára támaszkodtunk. A fenti források mellett újságcikkek, 

a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium anyagai és a kevés megjelent szakirodalom 

egyes részletei alapján dolgoztunk. Le kell szögeznünk azonban, hogy a téma nagyon 

képlékeny, és nehézkes az információszerzés, ezért állandó adatfrissítésre és további kutatásra 

van szükség, ez azonban túlmutat jelen dolgozat keretein, mely a legfrissebb és lehetı legtöbb 

elérhetı forrás alapján íródott. 

 

 

4. Natúrparkok Európában 

4.1. Az európai natúrparkok nagy vonalakban – elnevezések külföldön 

A magyarországi natúrparkok saját bevallásuk szerint külföldi ötletre, mintára jöttek létre, 

így a kép teljes átlátásához szükség van egy kis kitekintésre a hazánkon kívüli natúrparkok 

körül. A legtöbb magyar natúrpark a francia példát követte, így dolgozatunkban erre 

helyezzük a legnagyobb hangsúlyt, bár számos más európai országban is hatékonyan mőködik 

a mozgalom, ezeket csak röviden említjük. Európán kívül ritka esetektıl (pl. Törökország) 

eltekintve nem találtunk hasonló jellegő intézményeket. 
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Tájékoztatásképpen az európai natúrparkok száma, országok szerint: 

Franciaország  45 

Németország   97 

Ausztria   44 

Törökország   16 

Belgium   3 

Horvátország   10 

Románia   9 

Spanyolország  99 

Luxemburg   3 

Portugália   13 

Bulgária   10 

Skócia    1 

Szerbia   19 

Izland    13 

Bosznia-Hercegovina  2 

Olaszország   132 

Európában a következı elnevezések léteznek: „parc naturel regional” – nak nevezik a francia 

natúrparkokat, az osztrákok, németek „Naturpark” névvel illetik intézményeiket, a horvátok 

„park prirode”-nek, a bolgárok „Природен парк” (prirodjenj park) -nak, a románok „Parcul 

Natural”-nak, a hollandok „Natuurpark” – nak, az olaszok „Parco naturale” – nak nevezik a 

hasonló jellegő és funkciójú kezdeményezéseket. 

4.2. A franciaországi natúrparkok 

A franciaországi natúrparkok történetének tanulmányozásához nagy segítségünkre volt a 

francia natúrparkok hivatalos honlapja, amelyen rengeteg adat, térkép, fotó található a 

natúrparkok történetérıl. (http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr, 2007.) 

4.2.1. A francia natúrparkok története 

A történet kicsit több, mint 40 évnyire nyúlik vissza, hiszen 1964-ben indította el a 

mozgalom alapjait az akkori földmővelésügyi miniszter, Edgar Pisani és a DATAR 

(Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale: szabad fordításban a vidék 

ügyeiért felelıs bizottság). 1967. március 1-jén de Gaulle generális aláírta a natúrparkok 

létrehozásáról szóló dekrétumot annak ellenére, hogy az országgyőlés tartalmatlannak ítélte 

azt. Ebben a dokumentum a következıképpen fogalmaz (a szerzık saját fordítása): 

„Natúrparkká válhat minden olyan terület, amely egy vagy több olyan település rész- vagy 

teljes területe, amely különös érdeklıdést tanúsít saját területének természeti és kulturális 

értékei iránt, az emberek jóléte és a turizmus fellendülése iránt, és fontosnak tartja ezek 

védelmét és megszervezését.” Rengeteg vita, jogi huzavona és politikai csőrcsavarás kísérte a 

francia natúrparkok történetét, ezek –bár rendkívül érdekesek – nem képezik szorosan a téma 

részét, így csak a releváns adatokra koncentrálunk. 1968-ban megalakult az elsı natúrpark, 

Saint-Amand-Raismes egy 12.000 hektáros területen. Azóta összesen 45 natúrpark található 
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Franciaországban, amelyek legfontosabb tudnivalóit csak röviden foglaljuk össze. 

(http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr, 2007.) 

4.2.2. A francia natúrparkok jellemzıi 

25000-300000 hektár között mozog a területük, összesen az ország 13 %-át fedik le, civil 

kezdeményezésre indul az alakulási folyamat, létrejöttükhöz a környezetvédelmi miniszter 

jóváhagyása szükséges. A natúrparkhoz önkéntesen csatlakoznak a települések, bármikor 

kiléphetnek a natúrparkból. A natúrparkok költségvetése három forrásból fakad, mind az 

állam, mind a régió, mind az önkormányzatok jelentıs összeggel járulnak hozzá az intézmény 

mőködéséhez. (http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr, 2007.) 

A francia natúrparkok céljai: 

• kulturális és természeti örökség megırzése 

• tájkép megırzése; építészeti tanácsadás, tájba illeszkedı épületekhez 

• gazdaság fejlesztése a helyi termékek népszerősítésével  

• cégek helyi munkaerıt vegyenek fel  

• legjobb elérhetı mezıgazdasági technológia (BAT) támogatása 

• a helyi természeti és kulturális értékek bemutatása a látogatóknak, információs 

központok, rendezvények, programok, kiállítások 

• információ-és tapasztalatcsere más francia natúrparkokkal és más országok 

natúrparkjaival  

(http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr, 2007.) 

Ezen utolsó pont keretén belül 

sikerült nekünk is felvennünk a 

kapcsolatot több natúrparkkal, ezek a 

Lorraine, a Vercors és a Monts 

d’Ardéche natúrparkok, e két 

utóbbiban jártunk is, a helyszínen 

tanulmányozhattuk a natúrpark mőködését, beszélhettünk helyi munkatársaikkal. Példaként a 

Monts d’Ardéche natúrparkot említenénk bıvebben: a területen kiválóan mőködik a helyi 

termékek kereskedelme, mivel a helyi gazdák termékei szigorú minıségellenırzésnek vannak 

alávetve, ez garantálja, hogy termékeik színvonalasak, s így a helyiek szívesen vásárolják a 

helyben készített pl. lekvárt, kecske- és juhsajtot, gyümölcslevet, gyümölcsöt és zöldséget. A 

vásárló dolgát könnyíti meg a natúrparkos logó, ami az ilyen helyi termékeken rajta van. Ezek 

a gazdák tényleg képesek abból megélni, amit termelnek, mivel a helyi lakosok az ı 
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termékeiket részesítik elınyben a nagyáruházak világmárkáihoz képest. Egyébként a helyi 

termékek védelme és támogatása az összes francia natúrparkban igen erıs.  

Érdekes az is, hogy a natúrpark 

települései komolyan veszik azt az 

önkéntesen vállalt megszorítást, hogy 

földjeiket nem adják el külföldieknek, 

hanem inkább a helyi 

vevıket részesítik 

elınyben.  

A natúrparkokat a 

Francia Natúrparkok 

Szövetsége koordinálja 

és fogja össze, ennek 

egyik jelzése például az, hogy a 

francia natúrparkok logói a Szövetség 

logójának mintájára készülnek. 

 

 

 

4.3. Az ausztriai natúrparkok 

Ausztria natúrparkjai méltón képviselik az egyes tájak sokszínőségét, melyek 

érintetlenségükkel, természeti és kulturális különlegességeikkel ugyanúgy, mint a 

természetélmény- és megragadás lehetıségeinek széles kínálatával kitőnnek. Ausztriában 

jelenleg 44 natúrpark van, melyek összesen kb. 400.000 ha területen helyezkednek el. A 

natúrparkok geográfiai súlypontja Kelet-Ausztriában van (Alsó-Ausztria, Steiermark és 

Burgenland). Azon területek száma pedig, melyek natúrparkok szeretnének lenni, 

folyamatosan növekszik, így jelenleg Ausztria-szerte további natúrparkprojektek vannak. 

(www.naturparke.at, 2007.) 

4.3.1. A „natúrpark" jelzı 

A natúrparkok törvény szerinti célja egy adott táj védelmének és használatának 

összehangolása. Így meg tudják óvni a különösen értékes, jellegzetes tájegységeket a 

szétrombolástól, és fejleszthetik is. Egy vidéki régiónak a „natúrpark" jelzıvel a mindenkori 

helybeli irányítás által való kitüntetésével a következı követelményeknek kell megfelelnie: 

1. ábra Franciaország natúrparkjai 
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•  a táj védelme és továbbfejlesztése 

•  üdülési lehetıségek teremtése 

•  ökológiai és kulturális témájú képzések kínálata 

•  munkahelyek teremtése és mellékkereseti lehetıségek 

kialakítása a turizmusban és a mezıgazdaságban. 

(www.naturparke.at, 2007.) 

4.3.2. Az Ausztriai Natúrparkok Szövetsége 

1995-ben minden ausztriai natúrpark csatlakozott az Ausztriai 

Natúrparkok Szövetségéhez (VNÖ - Verband der Naturparke 

Österreichs), mely a közös érdekvédelmet tartja szem elıtt. A 

legfontosabb célja az egyesületnek a natúrparkok szellemének 

szabályozott továbbfejlesztése Ausztria-szerte. A VNÖ feladatai: 

1) az osztrák natúrparkok képviselete 

•   a minisztériumoknál, tájigazgatásnál és a szponzoroknál 

•   nemzetközi és természetvédelmi szervezeteknél 

•   nemzetközi üléseken és konferenciákon, vásárokon 

2) a natúrparkok honlapjainak gondozása 

3) információszolgáltatás a sajtónak és általánosan 

4) különbözı rendezvények szervezése 

5) modellprojektek végrehajtása (pl. minıségkritériumok 

fejlesztése) 

(www.naturparke.at, 2007.) 

2. ábra Ausztria natúrparkjai 
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4.3.3. Az egyesület fennállása 10 évének legnagyobb eredményei 

•  A közös natúrpark-identitás kifejlesztése és kivitelezése: a natúrparkok egyenrangúak 

egymással védelem, üdülés,  

• a natúrparkok éve (1999) 

•  természet- és vidékvezetık kiképzése 

•  natúrpark-termékek kifejlesztése 

•  kutatómunkák szervezése és végrehajtása 

•  rendezvények és szakülések szervezése 

•  új munkahelyek teremtése a natúrparkokban 

Az VNÖ ma már minden ausztriai natúrpark-tevékenység központja. Az egyes 

natúrparkok képviselıibıl és a tartományok natúrparkjainak szakreferenseibıl álló 

munkacsoport a továbbiakban közös projekteket tervez és megvalósításukat lehetıvé teszi. 

Az egyesület terveinek kivitelezését a tagdíjakból, pályázatokból és szponzoroktól kapott 

pénzbıl fedezik. (www.naturparke.at, 2007.) 

4.4. A németországi natúrparkok 

Németországban ma 97 natúrpark található, amik mintegy 24 %-át fedik le az országnak. A 

natúrparkokat a Német Natúrparkok Szövetsége (Verband Deutscher Naturparke - VDN) 

fogja össze, amely 1963-ban alakult összefogásban az EUROPARC Szövetséggel. A 

natúrparkok szakemberei nagy befolyással bírnak a Szövetség munkájára. 

(http://www.naturparke.de, 2007.) 

4.4.1. A németországi natúrparkok fogalma 

Németországban a natúrpark definíciója a 

következı: 

• egységes módon fejlesztendı, nagy 

kiterjedéső területek, amelyek  

• túlnyomóan mezıgazdasági vagy 

természetvédelmi területek, és 

• táji adottságaiknak köszönhetıen, továbbá, 

a területfejlesztés céljai és alapelvei illetve 

a tartományi szabályozás alapján 

rekreációra illetve turisztikai tevékenységre 

alkalmasak. 
3. ábra Németország natúrparkjai 
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A natúrpark a szövetségi természetvédelmi törvény szerint a védett területek egyik 

kategóriája, amely összeköti a táj és a természet védelmét és használatát. A natúrparkok célja 

az érintetlen természet, a gazdasági boldogulás és a jó életminıség közti egyensúly. Így a 

natúrparkok a vidéki régiók fejlıdésének mintaképei, és Németország területének negyede 

számára a kitartó fejlıdés lehetıségét kínálja. (http://www.naturparke.de, 2007.) 

4.4.2. A VDN (Verband Deutscher Naturparke) 

A VDN a felelıs testület a német natúrparkokért. Elsıdleges célkitőzése az egyedi tájkép 

megırzése,a fenntartható vidékfejlesztés és turizmus biztosítása. Támogatja az 

együttmőködést a német és a többi európai natúrpark között, valamint hangsúlyt fektet a 

natúrparkok politikai képviseletére és tevékenységük, javaslataik elımozdítására. Ezen kívül 

fontos a látogatók és a helyiek környezeti nevelése, tájékoztatása, és a natúrpark 

eredményeinek publikálása is. (http://www.naturparke.de, 2007.) 

4.4.3. A német natúrparkok legfıbb feladatai 

• A táj és a természet megırzése, kezelése és fejlesztése 

• A kultúrtáj megırzése természetközeli módszerek támogatásával mind 

mezıgazdaságban, mind erdészetben és vízkezelésben. 

• A helyi termékek fenntartható használatának és népszerősítésének elısegítése és a 

helyi identitás megırzése 

• A kulturális örökség megırzése, az építészeti alkotások és történeti emlékek 

megırzése, a hagyományos építkezési formák megırzése 

• Az érintetlen, romlatlan tájban való rekreáció biztosítása, fenntartható és 

környezetbarát turizmus támogatása 

• A természeti erıforrások megırzése 

• Minden olyan tervezésben való részvétel, ami olyan projektre vonatkozik, ami a 

natúrpark területét érinti. 

• A helyi hatóságokkal, közintézményekkel, szervezetekkel való együttmőködés.  

• A környezettudatosság elısegítése környezeti neveléssel, információátadással és 

PR-tevékenységgel. 

• Rekreációs és látogatóközpontok létrehozása és fenntartása. 

(http://www.naturparke.de, 2007.) 
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4.5. Az EUROPARC Szövetség 

Az EUROPARC Szövetség egy páneurópai, politikailag független, 

nonprofit szervezet, amely egyesíti Európa nemzeti parkjait, 

natúrparkjait és bioszféra-rezervátumait. Tagsága jelenleg több mint 370 

szervezetbıl áll Európa 38 országából.  

Ennek keretén belül hozták létre az Európai Chartát (European Charter), amely tartalmazza 

az irányelveket a természeti és kulturális örökség megırzésére vonatkozólag. 

Szintén ık alapították az Európai Parkok Napja elnevezéső 

rendezvénysorozatot, melyet 1999-ben tartottak meg elıször, és azóta 

minden évben május 24-e körül kerül megrendezésre Európa-szerte 

megemlékezésül arra, hogy Európa elsı kilenc parkját ekkor alapították 

Svédországban, 1909-ben.  

 

 

5. Hazai sajátságok és lehetıségek 

5.1. Elnevezési kérdések 

A natúrpark elnevezés törvénybe iktatása elıtt vita folyt arról, hogy jó-e a natúrpark 

elnevezés. A kifejezés hátránya, hogy nem igazán magyar, de lefordítani talán még zavaróbb 

lenne, hiszen természeti parknak kellene fordítanunk, ami könnyen összekeverhetıvé tenné az 

intézményt a természeti területekkel, természetvédelmi területekkel és nemzeti parkokkal. 

Kifejezett elınye viszont, hogy az internetes keresık könnyebben kidobják találatként a 

magyar natúrparkok oldalait, ha valaki külföldön beüti a „naturpark” keresıszót, míg a 

természeti parkot sokkal kisebb valószínőséggel találnák meg.  

5.2. A natúrparkok jogi vonatkozásai 

Magyarországon a „natúrparkok” létesítésének 2004-ig nem volt meg a jogi alapja, vagyis 

teljesen önkényesen alakultak a natúrparkok. Így a természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban: Tvt.) sem tartalmazta a natúrpark fogalmát és nem foglalkozott 

annak létesítésére vonatkozó elıírásokkal sem, pedig 1996-ban már a natúrparkokat a 

közvélemény a természetvédelem fogalmi körével hozta kapcsolatba. A Tvt. elmúlt évi 

módosításával (2004. évi LXXVI. törvény) ez a több mint egy évtizedes hiányosság 

megszőnt. A Tvt. módosítása már megjelenteti az Európában bevált, kiterjedten alkalmazott 
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natúrpark definíciót és a létesítésükre vonatkozóan is elıírja a természetvédelemért felelıs 

miniszter hozzájárulását. (Kovács, 2005.) 

A hivatkozott 2004. évi LXXVI. törvény natúrparkot közvetlenül érintı elıírása két 

vonatkozásban ad szabályozást: 

• definiálja a natúrpark fogalmát (4. § p) pont): 

„natúrpark: az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, 

a természetben történı aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus 

és a természetvédelmi, oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélı 

gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedéső területe, amely e 

jogszabályban foglaltaknak megfelelıen jön létre.” 

• megadja a natúrpark létesítésére vonatkozó elıírást (29/A§): 

„Természeti terület, védett természeti terület, valamint ezen területek meghatározott 

része tekintetében a miniszter – ha annak nemzetközi gyakorlatban kialakult és 

elfogadott feltételei fennállnak –  a natúrpark elnevezés használatához hozzájárulhat.” 

(Kovács, 2005) A törvény mindössze ennyit tartalmaz, ez alapján nyilván nehéz lenne a 

gyakorlatba átvinni a jogszabályt. Ezért készült egy javaslat, illetve értelmezés a 

törvényhez, amely megadja, hogy a szakminiszter döntésének segítésére szükséges egy 

teljes körő kritériumrendszer kidolgozása, mely alapján a natúrparki címet igénylık el 

tudják készíteni a beadványukat, s így a miniszternek is könnyebb dolga lesz az 

elbírálásnál. Erre azért is van szükség, hogy a natúrpark név használata hazánkban egy 

írásban lefektetett feltételrendszernek való megfeleltetéshez legyen kötve, valamint így 

biztosítható, hogy a létrejövı natúrparkok azonos elvek alapján jöhessenek létre, szakmai 

egyveretőségük biztosított legyen. (Kovács, 2005.) 

5.2.1. A natúrpark név használatának feltételrendszere 

A natúrparkok létesítéséhez szükséges feltételrendszer megfogalmazásához a 

natúrparkokra vonatkozó hatályos joganyagot használták, így a törvény normaszövegébıl 

következı feltételrendszer kettıs: a feltételek egyrészt a natúrpark fogalmából, másrészt a 

létesítésre vonatkozó törvényi megfogalmazásból adódnak. 

• a natúrpark törvényi fogalmából adódó feltételek 

- a törvény definíciójából következıen natúrpark az ország jellegzetes területe lehet. A 

jellegzetesség kifejezés használata azt a szándékot kívánja érzékeltetni, hogy az ország 

jellegtelen, semmi természeti, táji, kultúrtörténeti jellegzetességet fel nem mutató 

területre ne lehessen a natúrpark nevet használni (pl. nagy kiterjedéső szántókat 
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tartalmazó alföldi terület, jellegtelen mezıgazdasági hasznosítású terület, egysíkú, sok 

tájidegen fafajú erdıt tartalmazó, roncsolt, illetve külszíni bányászattal, iparral érintett 

terület). Valamiféle vegetációs, vízrajzi, ökológiai, táji, domborzati, történeti, 

kulturális jellegzetességgel a területnek rendelkeznie kell. Ha ez nem áll fenn, a 

miniszternek meg kell tagadnia a név használatához való hozzájárulást, mivel így 

megakadályozható, hogy az Európa-szerte bevált és tekintélyt kivívott natúrpark 

fogalom lejáratódjon, hogy a területi kategória felhíguljon. 

- natúrpark az ország nagyobb kiterjedéső területe lehet, tehát nem lehet. kis, néhány 

hektáros, esetleg néhány 100 hektáros területre a natúrpark nevet használni.  

- természeti, tájképi, kultúrtörténeti értékekben való gazdagság 

- természetben történı aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás és a fenntartható 

turizmus végzésére való alkalmasság 

- a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés folytatására való alkalmasság 

- természetkímélı gazdálkodás megvalósítására való alkalmasság 

- a Tvt.-ben foglaltaknak megfelelıen jöjjön létre (azaz a miniszter hozzájárulásával) 

• a natúrpark létesítésére vonatkozó törvényi megfogalmazásából adódó feltételek: 

• területére természeti területek és védett természeti területek essenek 

• nemzetközi gyakorlatban kialakult és elfogadott feltételeknek megfeleljen 

• a natúrparkot alapító, támogató, elfogadó szervezetek szándéknyilatkozatai, hogy a 

natúrpark létesítésével egyetértenek, céljait támogatják, a szakmai koncepcióban 

foglaltakat elfogadják, és a natúrparkot, annak területére vonatkozó természetvédelmi 

elıírásoknak megfelelıen fogják mőködtetni 

• egyetértésüket abban, hogy a natúrparkot hivatalosan annak létrehozásáért és 

mőködtetéséért felelıs szervezet (alapítvány, társaság, egyesület, szövetség, stb.) 

képviselje 

(Kovács, 2005.) 

5.2.2. A miniszteri hozzájárulás megadásához szükséges dokumentáció 

A beadványban szerepeltetni kell a névhasználat elbírálásához szükséges valamennyi 

adatot, szempontot, annak igazolására, hogy a névhasználatára elıírt feltételeknek a 

kérelmezett natúrpark valóban megfelel. A beadványban a feltételrendszer teljesülésének 

igazolására az alábbiakban felsorolt dokumentációkat kell megkövetelni: 

• a natúrpark létesítését kezdeményezı, létrehozását indítványozó, egyén (egyének), 

szerv, szervezet, társaság, alapítvány, stb. megnevezése, székhelye, címe, elérhetısége 
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• a leendı natúrpark létrehozásáért, mőködtetéséért felelıs, a mőködtetést végzı, 

koordináló, a natúrparkot a továbbiakban képviselı társaság, szerv, szervezet, 

megnevezése, székhelye, címe, elérhetısége, az alapító dokumentumának másolata 

• a natúrpark megnevezése 

• a natúrpark területének nagysága, pontos lehatárolása. (Összterület hektárban, a terület 

határának leírása) Községhatárok megnevezése, amelyek teljes közigazgatási 

területükkel a natúrpark területére esnek. Községhatárok megnevezése, amelyek 

közigazgatási területük egy részével (helyrajzi számok feltüntetésével) esnek a 

natúrpark területére 

• a natúrpark létesítésének (megalakulásának, létrehozásának) célja, feladata, rendeltetése 

(pontokba foglalt rövid összefoglalás, 2-3 oldalon keresztül) 

• a natúrpark mőködésének szakmai koncepciója (5-20 oldal)  

(Kovács, 2005). 

5.3. A natúrpark fogalmának elhelyezkedése a magyarországi természetvédelemben 

Hazánk országos jelentıségő védett területeit eltekintve az ex lege (alanyi jogon) védett 

területektıl (pl. minden barlang, láp, forrás, szikes tó, víznyelı, stb.), alapvetıen négy 

természetvédelmi kategóriába lehet sorolni a védelem céljától, kiterjedtségétıl függıen: 

• Nemzeti park: nagyobb kiterjedéső, természetközeli állapotú területet jelent, fı feladata 

a különleges természeti és tájképi értékek védelme, a terület ökológiai mőködésének 

biztosítása, illetve az oktatás és a kutatómunka. 

• Tájvédelmi körzet: különleges tájképi és természeti adottságokban gazdag, nagyobb, 

összefüggı terület, melynek az ember és a természet kölcsönhatása sajátos jelleget 

kölcsönzött, elsıdleges feladata ennek megırzése. 

• Természetvédelmi terület: jellegzetes és különleges értékekben gazdag, kisebb 

összefüggı terület (pl. egy láp), egy vagy több természeti érték védelme a feladata. 

• Természeti emlék: egy különösen jelentıs természeti érték (pl. forrás, kunhalom) és 

annak védelmét szolgáló terület.  

(Primack, Standovár, 2005) 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti besorolás „állami kezdeményezéső”, törvény alapján, 

„felülrıl” kerülhet egy adott terület valamelyik kategóriába. Egy natúrpark ezzel ellentétben 

„alulról” indul, helyi kezdeményezés és összefogás révén hívják életre, és a 

természetvédelemmel párhuzamosan turisztikai, sokszor gazdálkodási feladatköre is van. A 

négy kategória közül a tájvédelmi körzet áll legközelebb a natúrparkhoz, legtöbbször a 
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natúrparkok magját egy tájvédelmi körzet adja, mint pl. a Vértesi Natúrparkban. Bár a 

tájvédelmi körzetek területének jó része is kultúrtáj, a natúrparkok területe sokszor ennél jóval 

nagyobb és szinte teljesen összefüggı. A natúrparkhoz hozzátartozik az ember ésszerő 

mértékő természetátalakító tevékenysége is, a települések, mezıgazdaság, mindennapos élet 

és a (döntı mértékben falusi) turizmus is. 

5.4. A natúrparkok finanszírozási forrásai, lehetıségei az EU-csatlakozásig és utána 

5.4.1. PHARE CBC program 

A határmenti együttmőködés programja (Cross-border Co-operation - CBC) az Unión belül 

sikeresen mőködı INTERREG mintájára nyílt meg az Unió külsı határain. A CBC program 

szabályzata 1999-ig csak a tagjelölt országok és a tagállamok közös határai mentén engedte 

meg ilyen együttmőködés megindítását. Ennek ellenére Magyarországnak Ausztria mellett 

már van önálló CBC programja Szlovákiával, Romániával, és Szlovéniával is. 

(www.euoldal.hu, 2007.) 

A CBC programok fı céljai: 

• a határmenti területek gazdasági és kulturális kapcsolatainak erısítése  

• a területfejlesztési elképzelések kölcsönös összehangolása. 

A konkrét projektek közül példaként kiemelhetıek a különbözı környezetvédelmi, 

természetvédelmi, turisztikai, infrastrukturális beruházások és humán erıforrás fejlesztési 

programok. A CBC tehát az egyes országokon belül megvalósuló területfejlesztési 

programokhoz hasonló komplex együttmőködés. Intézmény- és gazdaságfejlesztési 

összefüggésrendszere a "nemzeti" programokéhoz teljesen hasonló. Sıt, nemzetközi 

jellegénél fogva bizonyos szempontból talán még alkalmasabb a struktúra-politikai 

felkészülés intézményi támogatására. (www.euoldal.hu, 2007.) 

A Phare CBC Program tehát eredetileg az Európai Unió külsı határaihoz kapcsolódó 

térségek felzárkóztatására indított EU támogatási program volt. Magyarországon komplex 

területfejlesztési programként 1995-ben indult el. (www.euoldal.hu, 2007.) 

5.4.2. Az Európai Unió LEADER programjáról  

Az Európai Unió mezıgazdasági politikája (Közös Agrárpolitika, KAP) 1957. óta 

folyamatos átalakuláson megy keresztül. A munkahelyek és a megfelelı mennyiségő 

élelmiszer biztosításán túl egyre inkább elıtérbe került a környezet védelme, az 

élelmiszeripari termékek iránti minıségi igény, a vidéki táj képének, és az adott vidéki térség 
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kulturális identitásának, értékeinek és örökségének a megırzése is. (http://www.fvm.hu, 

2007.) 

A vidéki térségek fejlesztése érdekében készült különbözı programok az 1980-as évek 

végéig elkülönült, ágazatonkénti (mezıgazdasági, oktatási, kulturális, egészségügyi, 

infrastrukturális, vállalkozás-fejlesztési stb.) támogatásra koncentráltak, s nem jelentek meg 

koncentráltan, egymást segítve a kistérségekben. E programok keretein belül a helyi 

támogatottak kiválasztása egy felülrıl lefelé irányuló rendszerben, az adott elképzelés 

integrált környezetébıl kiszakítva történt.  Nem ösztönözték a helyi fejlesztés közremőködıit 

arra sem, hogy megszerezzék a térségek fejlesztési elképzeléseinek kidolgozásához és azok 

megvalósításához szükséges készségeket. (http://www.fvm.hu, 2007.) 

A '90-es évektıl kezdve felismerték a növekedés helyett a fenntartható helyi fejlıdés 

jelentıségét, figyelembe véve a vidéki térségek környezeti, gazdasági, szociális és kulturális 

dimenzióit is. Új, innovatív fejlesztési módszerek, kidolgozására került sor, bevonva a helyi 

közösségeket is a megoldások keresésébe. (http://www.fvm.hu, 2007.) 

A „hagyományos” fejlesztési politika átalakítása érdekében született meg az Európai Unió 

LEADER programja. A rövidítés a program francia elnevezésének kezdı betőibıl származik: 

Liaison Entre Actions pour le Development de ł'Economie Rurale. Magyarul: Közösségi 

Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. (http://www.fvm.hu, 2007.) 

A program új alapokra helyezi a vidékfejlesztést: Egy terület fejlesztési stratégiáját, az 

abban részt vevı önkormányzatokból, a térség vállalkozóiból és civil szervezıdéseibıl 

megalakult Helyi Akciócsoport az ott élık bevonásával állítja össze. Az elkészült stratégia 

alapján, a döntéshozó egy keretösszeget határoz meg az Akciócsoport / Munkacsoport 

számára. A keretösszeget helyi pályáztatás útján kell a végsı kedvezményezettek számára 

biztosítani, az elfogadott program megvalósítása érdekében. A helyi pályáztatás 

lebonyolításáért a Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoport a felelıs. (http://www.fvm.hu, 2007.) 

A LEADER-t az Európai Unió egyik legsikeresebb Közösségi Kezdeményezésének tartják, 

melyet mutat az is, hogy a program elsı szakában1991-1994 között 217 vidéki térségben, 25 

ezer munkahely teremtıdött, míg második szakaszában, 1994-1999 között ez a szám 1000 

vidéki térségben 100 ezerre tehetı. (http://www.fvm.hu, 2007.) 

5.4.3. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006 

Az INTERREG együttmőködés, egy az Európai Unió négy közösségi kezdeményezése 

közül, amelyek az unió fejlesztési céljainak közvetlen megvalósítására törekszenek. Az 

INTERREG kezdeményezéseket - szemben a regionális és egyéb strukturális programokkal - 
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az Európai Bizottság javasolja a tagállamoknak, mint az egész európai térség fejlesztése és 

kohéziója szempontjából fontos együttmőködési területeket. Az Európai Unió a pénzkeretet és 

a kezdeményezések átfogó céljait határozza meg, ez alapján az érintett EU tagállamok (a 

szomszédos nem EU tagállamok támogatásával) közös, részletes javaslatot nyújtanak be az 

Európai Bizottsághoz a programok megvalósítására. (http://www.vati.hu, 2007.) 

A programok szabályszerő végrehajtásáért és a kezdeményezések céljainak elérésért a 

tagállamok által programonként felállított közös irányító hatóságok felelısek. Mivel az 

INTERREG együttmőködés olyan területeken jön létre, amelyek nem rendelkeznek önálló 

adminisztratív struktúrákkal, az erre a feladatra (programra) kinevezett intézmények a 

megállapodásokban rögzített szabályok szerint járnak el. (http://www.vati.hu, 2007.) 

Az INTERREG kezdeményezés három alapvetı - és egymástól elsısorban az 

együttmőködési területében különbözı - formája:  

1) Határ menti együttmőködés: INTERREG IIIA 

• résztvevı területek: két (egyes esetekben három) ország határ menti megyéi (NUTS III 

szint)  

• átfogó célok: határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése  

• támogatás fı területei: KKV együttmőködés, helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok, 

város és vidékfejlesztés, emberi erıforrás fejlesztés (K+F, kultúra, egészségügy, 

oktatás), környezetvédelem, megújuló energia, közlekedési, információs és vízügyi 

együttmőködés, jogi és közigazgatási együttmőködés stb. (beruházások és kisebb 

részben tanulmányok stb.) 

2) Transznacionális együttmőködés: INTERREG IIIB 

• résztvevı területek: Európát 13 makro-térségre osztották. Magyarország (teljes 

területe) a Közép-Európát és a Balkánt magába foglaló térségben vesz részt az 

együttmőködésben (CADSES program)  

• átfogó célok: országok feletti, transznacionális együttmőködés az európai térség 

területi integrációjának elısegítésére  

• támogatás fı területei: transznacionális fejlesztési stratégiák közös kidolgozása, 

hatékony és fenntartható európai közlekedési hálózat kialakítása, az információs 

társadalomhoz való kapcsolódás elısegítése, környezetvédelmi együttmőködés, a 

kulturális és természeti erıforrások védelme, különös tekintettel a vízgazdálkodásra 

stb. (fıleg tanulmányok, koncepciók, tervek, szoftverek stb., továbbá kisebb 

infrastrukturális beruházások) 
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3) INTERREGionális együttmőködés: INTERREG IIIC 

• résztvevı területek: az ország egész területérıl vehetnek részt szervezetek a 

programban, partnereik pedig Európa teljes területérıl származhatnak  

• átfogó célok: a regionális fejlesztés és kohézió stratégiájának és eszközeinek 

fejlesztése Európa teljes területét felölelı együttmőködésen keresztül 

(http://www.vati.hu, 2007.) 

 

 

6. A magyarországi natúrparkok 

6.1. A Cserháti Natúrpark 

A Cserháti Natúrpark minden valószínőség szerint a Dél-Cserhát LEADER+ Akciócsoport 

községei alapján fog megalakulni. A Dél-Cserhát Akciócsoport Héhalom és Kozárd községek 

polgármestereinek kezdeményezésére 2005. július 18-án az Együttmőködési Szerzıdés 

aláírásával jött létre. Az akciócsoportot önkormányzatok, valamint a területükön 

tevékenykedı gazdasági vállalkozások és civil szervezetek alkotják. A Dél-Cserhát 

Akciócsoport területének 15 tagtelepülése (Bér, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdıkürt, 

Erdıtarcsa, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Palotás, Szarvasgede, Szirák és 

Vanyarc) Nógrád- megye déli határától a Cserhát déli dombjáig húzódik. 

(http://www.leaderkozpont.hu, 2007.) 

Az akciócsoport a koordináló szerv, a Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság összetételét 

úgy határozta meg, hogy az tükrözze a rendelkezésre álló szakértelmet, tapasztalatot, a 

tagszervezetek arányát, földrajzi 

elhelyezkedését és a „Dél-Cserhát az Új 

Európában” elnevezéső helyi 

vidékfejlesztési tervben meghatározott 

prioritásokat. Ennek feladata a helyi 

program kialakítása, a helyi pályázati 

feltételrendszer jóváhagyása, a program 

megvalósításának nyomon követése, a 

programmódosítás kezdeményezése. 

(http://www.leaderkozpont.hu, 2007.) 

„Dél-Cserhát az Új Európában” 

Helyi Vidékfejlesztési Terv fı fejlesztési irányai, céljai között szerepel a helyi vállalkozások 

4. ábra A Cserháti Natúrpark tervezett 
területének vázlata információink alapján 
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fejlesztése, a jellegzetes helyi termékek elıállításának, feldolgozásának és piacra jutásának 

segítése, a fı- és kiegészítı munkalehetıségek bıvítése, jövedelmi szint emelése, a turizmus 

fejlesztése, a helyi természeti és épített környezet fenntartható hasznosítása, a humán 

erıforrás fejlesztése képzéssel, oktatással, ismeretátadással, a környezet állapotának javítása, 

a regionális kultúra és történelmi hagyományok újrafelfedezése, ápolása, valamint a szellemi 

és tárgyi örökségek feltárása, turistákkal való megismertetése. (http://www.leaderkozpont.hu, 

2007.) 

 

6.2. A Gerecse Natúrpark(ok) 

A „Gerecse Natúrpark” története az egyik legérdekesebb a hazai natúrparkok közül, 

ugyanis két, egymástól független tervezet is készül ugyanezen a néven. Dolgozatunk ezen 

részében csak a két tervet mutatjuk be, a Gerecsét érintı javaslatainkat az eredményeinket 

leíró fejezetben fejtjük ki részletesen. 

6.2.1. A Keleti-Gerecse Natúrpark 

Az egyiket (ezentúl: Keleti-Gerecse Natúrpark) témavezetınk, Vincze Péter tervezi, ı a 

Keleti-Gerecsében szeretne natúrparkot létrehozni Sárisáp központtal. A terep felmérése 

többek között környezettudományi szakos hallgatók segítségével történik, ık TDK- illetve 

szakdolgozatok keretében, szakemberek felügyeletével és segítségével végeznek kutatásokat a 

Keleti-Gerecse geomorfológiája, növény- és állatvilága, földtani értékei, környezeti 

potenciálja, kultúr- és ipartörténeti értékei, rekultiválódó tájai, tájhasználat-változás, régészeti 

lelıhelyei, bányászati emlékei, történelmi kertjei, parkjai, arborétumai, élıfa-győjteményei 

valamint meglévı és létrehozandó tanösvényei témakörökben. 

6.2.2. A Gerecse-Tata Natúrpark 

A másik tervezett natúrpark elnevezése Gerecse-Tata Natúrpark, bár tervezett területe 

egyértelmően a Nyugat-Gerecsét érinti. Az Által-ér Szövetség 21 település összefogásával 

hozná létre a natúrparkot, természetesen a natúrpark kialakításában való részvétel a 

települések döntésétıl is függ. A natúrparkhoz tartozhat Baj, Bajna, Bajót, Dunaalmás, 

Dunaszentmiklós, Epöl, Gyermely, Héreg, Lábatlan, Nagysáp, Naszály, Neszmély, Süttı, 

Szomor, Szomód, Tardos, Tarján, Tata, Tatabánya, Vértesszılıs és Vértestolna. 

(www.varosunktatabanya.hu, 2007.) 

A védett terület a Gerecse több ezer hektárnyi természetközeli hegyvidékére, valamint Tata 

turisztikai vonzerejére alapozva lenne létrehozható. A kialakítandó natúrpark központjaként 

adottságai révén Tatát javasolja az Által-ér Szövetség, ugyanakkor - a Vértes Natúrpark - 
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mintájára tervezi egy északi és egy déli kapu kijelölését a Duna menti települések 

valamelyikén, illetve Tarján térségében. A majdani natúrpark bemutatná valamennyi település 

természeti és építészeti értékét, állat- és növényritkaságait: ebben a Gerecse falvai is 

bıvelkednek. A vízfolyások és a tavak, valamint a tiszta levegıjő hegyek a turizmus 

megannyi válfaját kínálhatnák. 

(www.varosunktatabanya.hu, 2007.) 

A gerecsei tervekkel kapcsolatban meg kell 

említeni azt is, hogy a térség közvetlen 

környezetében már megvalósult a Vértesi 

Natúrpark, amely az Által-ér vízgyőjtıjét, a 

Vértest és a Gerecsét érinti. Északi kapuja 

Majk, a déli pedig Csákvár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra A tervezett Keleti-Gerecse Natúrpark területének vázlata, információink 
alapján 

5. ábra A tervezett Keleti-Gerecse Natúrpark 
területének vázlata információink alapján 
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6.3. Az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark 

Az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület 2003 februárjában alakult meg, 13 

település, civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek részvételével. Az egyesület 

elnevezése abból ered, hogy mind a Börzsönyben, mind a Dunakanyar bal partján és az 

Ipolymente területén vannak résztvevı települések. (http://www.ipolymente-borzsony.hu, 

2007.) 

6.3.1. Az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark célkitőzései 

Az egyesület legfıbb célkitőzései a természeti és épített környezet idegenforgalmának és 

gazdaságának harmonizált fejlesztése, a környezeti nevelés és a gyakorlati természetvédelem 

megvalósítása a natúrpark intézményén keresztül, és a határon átívelı együttmőködések 

keretén belül a szlovák oldalon tervezett natúrpark megvalósításának elısegítése, majd pedig 

a két natúrpark közös mőködésének kialakítása, a fejlıdésük összehangolása, hosszútávon 

egyesítése. (http://www.ipolymente-borzsony.hu, 2007.) 

6.3.2. Az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület eddigi tevékenységei 

Az egyesület feladatai közé tartozik a térség idegenforgalmával, mőködésével kapcsolatos 

információk folyamatos győjtése, illetve ezen információk hozzáférhetıségének biztosítása, 

információs iroda és táblarendszer kialakításával. Ezenkívül a térségi ökoturizmus 

megszervezése, a turisztikai vállalkozások és az idegenforgalmi szereplık összefogása, 

koordinálása, és egy ökoporta kialakítása, mely a kialakulóban lévı térségi falusi turizmus 

mintaprojektje lenne. Szerepel a tevékenységek között egy termékház jellegő szolgáltató 

központ kialakítása, a térség gasztronómiai hagyományainak felélesztése és ápolása, valamint 

rendezvények szervezése, és az egyesület profiljába illeszkedı más rendezvényeknél szakmai 

segítség biztosítása. Az egyesület általános programjába tartozik a térség ökoturisztikai 

képének kialakítása, az egyesület turisztikai kiállításokon való prezentálása, kiadványok és 

hírlevelek összeállítása és terjesztése valamint oktatás szervezése vállalkozások és 

önkormányzatok részére az ökológiai szemléletmód terjesztése és népszerősége jegyében. 

Mindezen tevékenységek megvalósítása során figyelemmel tartották a szlovák partnerekkel 

6. ábra A tervezett Gerecse-Tata Natúrpark területének vázlata, információink alapján 
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való együttmőködés lehetıségeit és ennek megfelelıen irányították munkájukat. 

(http://www.ipolymente-borzsony.hu, 2007.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.4. Az Írottkı-Geschriebenstein Natúrpark 

Az Írottkı Natúrpark Vas megye északnyugati részén, a nyugat-dunántúli régióban 

helyezkedik el, nevét a 882 m magas Írottkırıl, a Dunántúl legmagasabb pontjáról kapta. A 

natúrpark magyarországi része 16 település teljes közigazgatási területét magába foglaló, 

jelentıs természeti értékekkel és kulturális örökséggel rendelkezı tájegység, mely 2006. 

április 1-jén, a Pannontáj-Sokoró Natúrparkkal együtt kapott jogot a natúrpark név 

használatára - mindkét natúrpark másodikként a Vértesi Natúrpark után. (Bokányiné Boda, 

2005.) 

7. ábra Az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark területének vázlata, 
információink alapján 
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6.4.1. Az Írottkı Natúrpark létrejötte 

A natúrpark megvalósításának gondolata már az 1980-as évek vége felé kezdett 

kikristályosodni. Végül a Fertı-Hanság Nemzeti Park létrehozásával megbízott testület 

kezdett neki az elıkészítı munkálatoknak. A megvalósításnál hatalmas lökést adott a Phare 

CBC program által nyújtott lehetıségek megjelenése, melyek remek hátteret nyújtottak a az 

osztrák-magyar határon átívelı együttmőködéseknek. A tényleges munka Burgenlandban 

1994-ben kezdıdött, és két évvel késıbb, 1996. május 16-án nyitották meg ünnepélyes 

keretek között a Naturpark Geschriebenstient. A határ innensı oldalán tekintélyes késéssel 

indulhatott csak meg a natúrpark megvalósítása, ennek ellenére 1997. szeptember 28-án 

megalakult a kıszegi székhelyő Írottkı Natúrpark. (www.naturpark.hu, 2007.) 

Az osztrák oldalon a natúrpark határvonala Rohonc és Léka községek határán túl is 

húzódik, a magyar oldalon pedig eredendıen a Kıszegi Tájvédelmi Körzet mellett további hat 

település közigazgatási területe tartozott a natúrparkhoz: Bozsok, Cák, Kıszegdoroszló, 

Kıszegszerdahely, Velem és maga Kıszeg városa is. 2000. decemberében bıvült a natúrpark, 

csatlakozott Peresznye, Ólmod, Kiszsidány, Horvátzsidány, Lukácsháza, Gyöngyösfalu, 

Nemescsó, Kıszegpaty, Pusztacsó és Perenye is. Így a natúrpark magyarországi területe több 

mint húszezer hektárt ölel fel. (www.naturpark.hu, 2007.) 

6.4.2. Az Írottkı Natúrparkért Egyesület fıbb tevékenységei, kiemelt feladatai 

Az Írottkı Natúrparkért Egyesület 1997. április 17-én alakult meg, tagjai magánszemélyek, 

vállalkozások, a terület önkormányzatai, a Fertı-Hanság Nemzeti Park, a Szombathelyi 

Erdészeti Részvénytársaság, valamint természetbarát, városszépítı és közéleti egyesületek is. 

Az Írottkı Natúrparkért Egyesület elsıdleges feladata és célja a natúrpark fejlesztése, ennek 

mind a tervezési-elképzelési, mind a kivitelezési, szervezési, összehangolási fázisa az 

egyesület kezében van. Hasonló módon az egyesület feladata az ausztriai Naturpark 

Geschriebensteinnal való kapcsolattartás, a programok összehangolása, hiszen a hosszabb 

távú elképzelés a két natúrpark egyesítése. (www.naturpark.hu, 2007.) 

6.4.3. Az Írottkı Natúrparkért Egyesület eddig elért eredményei: 

• Ökoturizmus fejlesztése (16 km hosszú kerékpárút kiépítése és karbantartása; 

tanösvények kiépítése, túraútvonalak karbantartása; források felújítása, tisztítása; 

határátlépı pontok megnyitása gyalogos és kerékpáros kirándulók számára; 

együttmőködés a Szombathelyi Erdészeti Rt.-vel) 
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• Marketingtevékenység (tájékoztató kiadványok megjelentetése; honlap mőködtetése; 

pályázatírás és –megvalósítás; tanulmányutak szervezése; együttmőködés a 

burgenlandi natúrparkokkal) 

• Információs szolgálat (Tourinform iroda mőködtetése (térképek, útikönyvek, 

szállásfoglalás, kerékpárkölcsönzés, tájékoztatás, stb.); natúrpark hírlevél 

szerkesztése) 

• Környezeti nevelés („Környezetbarát kiránduló” címő kiadvány megjelentetése, erdei 

iskola; táboroztatás; környezettisztasági akciók (hulladékgyőjtés, stb.); egészséges 

életmóddal kapcsolatos rendezvények) 

• Helyi termékek felfuttatása (a natúrpark területén élı ıstermelık, kézmővesek 

támogatása; minısítı rendszer kialakítása; hagyományos termékekre alapuló 

rendezvények, 

Kıszegi Borút 

kialakítása; a jövıben: 

egységes arculat 

kialakítása) 

• Programszervezés 

(Hétforrás piknik; 

Autómentes Nap; 

Márton napi Újbor 

Köszöntı; Advent 

Kıszegen; éves 

rendezvénynaptár, 

havi programajánlók 

megjelentetése) 

(Bokányiné Boda, 2005). 

 

6.5. A Kerka-mente Natúrpark 

A Kerka-mente Natúrpark területe 55159 hektár, mely több tájegységet foglal magában, a 

Göcsej nyugati, az İrség Déli részét, valamint a Hetés magyarországi szakaszát és egy kis 

darabot a Mura balparti síkjából is. (http://www.murania.info.hu, 2007.) A natúrpark a 

háromoldalú (magyar-szlovén-osztrák) Hármashatár Nemzetközi Natúrpark részeként 

mőködik. (Kuthi, Nagy (szerk.), 2005.) 

8. ábra Az Írottkı Natúrpark térképe 
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6.5.1. A Kerka-mente Natúrpark adottságai 

A natúrpark számos természetvédelmi értékkel rendelkezik, mint például a kerkafalvi fás 

legelı, a kerkakutasi fenyves, vagy a lentiszombathelyi tölgyes. A táj rendkívül változatos, 

megtalálhatók száraz gyeptársulások éppúgy, ahogy a lápos-mocsaras élıhelyek, és számos 

védett állat- és növényfaj él a natúrpark területén. Különleges látnivalók a famatuzsálemek 

(kocsányos tölgyek, szelídgesztenyék, vadkörték, szilek, stb.), melyek helyi védelem alatt 

állnak. (http://www.murania.info.hu, 2007.) 

6.5.2. A Kerka-mente Natúrpark célkitőzései és eddigi eredményei 

A Kerka-mente Natúrparkért Egyesület a következı célokat és feladatok tőzte ki maga elé 

megalakulásakor: értékvédelem (egységes kultúrtáj megırzése), természetvédelem (faj- és 

élıhelyvédelem), környezetvédelem, vidékfejlesztés (hagyományos és biogazdálkodás 

támogatása, kézmőipar fellendítése, környezetkímélı technológiák bevezetése, ökoturizmus 

infrastruktúrájának kiépítése), településfejlesztés, környezeti nevelés, és a települések közötti 

együttmőködés elısegítése. (Kuthi, Nagy (szerk.), 2005.) 

Az egyesület kiemelkedı jelentıségő projektje a határon átívelı együttmőködés jegyében 

megvalósult „Dél-zalai erdıtáj kerékpárút” elnevezéső kezdeményezés, mely a Phare CBC 

program segítségével jöhetett létre. A 83 km-es kerékpárút megtervezése és a megfelelı 

táblák kihelyezése és fenntartása (összességében többszáz, tájékoztató, irényjelzı, stb. tábláról 

van szó) az egyesület feladata, melyet sikeresen lát és látott el mindig is. Emellett 

összeállítottak prospektusokat, szóróanyagokat és egy térképet is a kerékpárúttal 

kapcsolatban. Az egyesület folyamatosan szervez rendezvényeket, ifjúsági táborokat, 

elıadásokat a komplex szemléletformálás jegyében, és állandó együttmőködésben van a 

szlovéniai Goricko, az osztrák Raab Natúrparkkal, és az İrségi Nemzeti Parkkal is. (Kuthi, 

Nagy (szerk.), 2005.) 

A natúrpark egyik különleges kezdeményezése a szécsiszigeti 

bivalyrezervátum, melyet a Kerka-mente Natúrparkért Egyesület 

1999-ben alapított. A rezervátum elsıdleges céljai a 

génmegırzés (a magyarországi bivalyállomány csak 300-350 

egyedbıl áll), a bemutatás és a legelık természeti értékeinek 

megırzése. A Kerka holtága és annak környéke ideális élıhelyet 

kínál a bivalyok számára. (www.szecsisziget.hu, 2007.) 
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6.6. A Körösök Völgye Natúrpark 

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesületet 2001. júliusában 

alapította meg kilenc békési település azzal a céllal, hogy védelem 

alá kerüljön a Körösök vízgyőjtı területe, illetve szeretnék 

kihasználni a természeti adottságokból eredı lehetıségeket az 

oktatásra, és a virágzó ökoturizmus kialakítására. 

(http://www.bekes-mmk.hu, 2007.) 

6.6.1. A Körösök Völgye Natúrpark megalakulásának célja és története 

A Körösök völgye az országhatárokon felüli biogeográfiai és ökológiai egység, így 

stabilitásának megırzése, és a fenntartható gazdálkodás kialakítása az egyesület elsıdleges 

célja. Eszközként a natúrpark intézményét alkalmazza az egyesület, egyre növekvı sikerrel. 

Az egyesület viszonylag hamar megalakult, 2002. áprilisában kezdték meg a szervezését, 

ekkor keresték fel a kistérségek vezetıit; 2002. július 9-én tartották az alakuló ülést, valamint 

elfogadták az alapszabályt, megválasztották az elnökséget és a felügyelı bizottságot. 2002. 

szeptember közepére a bírósági bejegyzés is megtörtént, innentıl kiemelten közhasznú 

egyesületként mőködik a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. (http://korosoknaturpark.hu, 

2007.) 

9. ábra A Kerka-mente Natúrpark területének vázlata, 
információink alapján 
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6.6.2. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület eddigi tevékenysége 

Az egyesület, megalakulása óta folyamatosan győjti az adatokat a kezelésében levı területrıl 

és a településekrıl, a stratégiai program alapján. Az egyesület egyedi arculatának kialakítása 

szintén fontos kérdéskör, egyesületi logó, arculati kézikönyv készült, valamint folyamatosan 

jelennek meg cikkek és ismertetık a natúrparkról. Folyamatos feladat az egyesület számára a 

pályázatírás, ez alatt mind régiós, mind kormányzati, mind PHARE-CBC, mind egyéb uniós 

pályázatokat kell érteni, hisz a 

pályázati források a natúrparkok 

elsıdleges pénzforrásai. 2003. 

áprilisában Natúrpark Konferencia 

került megrendezésre Békéscsabán, 

ezt a rendezvényt félévente rendezik 

meg, azóta minden alkalommal a 

natúrpark más településén. Az 

egyesület feladata a fentiek mellett 

még a Körösök vízgyőjtı területének 

romániai oldalával való 

kapcsolattartás, illetve a kapcsolatok 

szorosabbra főzése a tükörprojektek 

kidolgozása végett. 

(http://korosoknaturpark.hu, 2007.) 

 

6.7. A Nagy-Milic Natúrpark 

A Nagy-Milic Natúrpark Magyarország északkeleti csücskében, az Eperjes-Tokaji hegység 

déli részén, a Sátoraljaújhelytıl nyugatra található Nagy-Milic hegycsoportról kapta a nevét, 

és ezen a területen fogalmazódott meg elıször a natúrpark megalapításának gondolata, 

valamint itt helyezkedik el a natúrpark hazai központját, Füzér településen. 

(www.nagymilic.hu, 2007.) 

10. ábra A Körösök Völgye natúrpark területének 
vázlata, információink alapján 
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6.7.1. A Nagy-Milic Natúrpark létrejötte 

Ahogy az elıbbiekben láthattuk, a natúrpark megalapításának gondolata a Nagy-Milic déli 

lábai elıtt elterülı községek (Füzér, Hollóháza, Pusztafalu) önkormányzatainál fogalmazódott 

meg. Elképzelésüket örömmel fogadták a hegység szlovákiai oldalán elhelyezkedı 

települések (Szalánc, Szalánchuta, Szkáros, és Újszállás) is, és 2003. július 5-én a fenti hét 

település aláírt egy szándéknyilatkozatot a natúrpark megalapítására, majd 2004. június 23-án 

két további magyar falu (Kéked és Füzérkomlós) is csatlakozott a kezdeményezéshez, így 

alakult meg végül kilenc település együttmőködése eredményeként de facto a Nagy-Milic 

Natúrpark. Példaképük a kıszegi székhelyő Írottkı-Geschriebenstein Natúrpark volt, 

elsısorban a hasonló földrajzi elhelyezkedés miatt: mindkét natúrpark komoly energiákat 

fektet a határon átnyúló együttmőködésbe. (http://www.nagy-milic.hu, 2007.) 

A natúrpark ötletgazdáinak alapvetı elképzelése az ökológiai szemlélető tájhasználat és az 

ökoturizmus kialakítása, illetve mindennek a határ két oldalán való összehangolt megoldása 

volt. A magyar-szlovák határmenti együttmőködésre vonatkozó Közös Programozási 

Dokumentumnak (a Magyarország-Szlovákia PHARE program része) megfelelıen olyan 

társadalmi-gazdasági környezetet szeretnének kialakítani, mely hosszútávon biztosítja a 

lakosság színvonalas megélhetését és a vidéki népesség megtartását. (http://www.nagy-

milic.hu, 2007.) 

6.7.2. A Nagy-Milic Natúrpark céljai 

• A természeti környezet állapotának megırzése (a helyiek lokálpatrióta szemléletének 

kihasználásával), a jövıkép nem ipartelepekben, hanem fenntartható tájhasználatban 

való meglátása 

• Táji alapú mezıgazdálkodás (külterjes, legeltetı állattartás; gyümölcstermesztés) és 

biogazdálkodás kialakítása 

• Helyi feldolgozóipar, helyi kézmővesség, ıstermelık támogatása, elıtérbe helyezése 

• Hagyományırzés, mőemlékvédelem, a szellemi és kulturális értékek megırzése 

• A természetvédelmi célokkal összhangban mőködı ökoturizmus felfuttatása 

Hosszú távon cél a határsáv átjárhatóvá tétele részben gyalogos, biciklis kirándulók 

számára, Kéked és Hollóháza esetében pedig közúton is szeretnék megvalósítani. 2006. 

júliusában részben meg is valósult ez az elgondolás. 

(http://www.nagy-milic.hu, 2007.) 

Talán az a legfontosabb gondolat a jövıvel kapcsolatban, hogy a terület a gerincén húzódó 

határsáv ellenére ökológiailag folyamatosan, társadalmilag, kulturálisan az utóbbi száz évtıl 
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eltekintve mindig is egyegységet alkotott, így a területnek és a lakosságnak is az lenne a 

legelınyösebb, ha a térség a továbbiakban ennek megfelelıen szerepelne az állami, 

önkormányzati és magánkézbıl induló tervekben, elgondolásokban. Erre a feladatra 

indulásképpen rendkívül alkalmas a natúrpark intézménye, mely az ökológiai fenntarthatóság 

gondolatával együtt élhetı és fejlıdıképes életet nyújt a helyi lakosságnak, és kellemes, 

inspiratív környezetet kínál az idelátogatóknak. (http://www.nagy-milic.hu, 2007.) 

 

11. ábra A Nagy-Milic Natúrpark térképe 
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6.8. Az ırségi natúrpark(ok) 

Az İrségben rendkívül bonyolult a természetvédelmi területek helyzete, mivel a források 

között több, egymásnak ellentmondó információra lehet bukkanni. A forrásokban öt 

természetvédelemmel kapcsolatos szervezet neve fordul elı (ezért nem került egyik sem a 

fejezet címébe): az İrség-Vendvidék Natúrpark, az İrség-Raab-Goricko Natúrpark, a 

Hármashatár Natúrpark, az İrségi Nemzeti Park és az İrségi Tájvédelmi Körzet. 

6.8.1. Az ırségi és vendvidéki természetvédelmi helyzet 

A terület mind természeti, mind történelmi-kulturális értékekben rendkívül gazdag, melyet 

a hármashatár sokszínősége különlegesen egyedivé tesz. Éppen ezért talán nem is meglepı, 

hogy több szinten is kitüntetett figyelemmel kezelik a területet, illetve hogy a helyi lakosság is 

rendkívül aktívan cselekszik környezete érdekében. 

A közel 40000 hektáros İrségi Tájvédelmi Körzet 1978-ban jött létre, mely akkoriban az 

ország legnagyobb természetvédelmi területe volt, és az İrség nagy részét, valamint a 

Vendvidék egy kisebb területét fedte le. 1997-ben kezdtek tárgyalni a helyi önkormányzatok 

az ausztriai Steier és a szlovén Goricko és Pomurje területek vezetıivel egy natúpark 

létrehozásáról. Ez a koncepció elsısorban a Vendvidék lakosságát és területét érintette, az 

İrség ekkoriban még erısen idegenkedett a natúrpark gondolatától. A natúrpark végül 1998. 

október 11-én született megegyezés, mikor is az İrség és a Vendvidék együttes területét az 

İrség-Raab-Goricko Natúrpark részévé nyilvánították. (Csiszár, 1999.) 

Magyarország részérıl az İrség-Vendvidék Natúrpark Egyesület vette kezelésbe az İrség-

Raab-Goricko Natúrpark hazai területeit. 2000. május 3-án az egyesület az İrségi 

Önkormányzatok Fejlesztési Társulásával, Körmend és Szentgotthárd önkormányzataival, a 

Szombathelyi Erdészeti Részvénytársasággal és a Nyugat-Pannon Fejlesztési 

Részvénytársasággal megalapították a Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Társaságot. 

Ennek feladata az ıriszentpéteri, körmendi és szentgotthárdi kistérségek térségfejlesztési 

programjainak összehangolása; a helyi lakosság életszínvonalának emelése, a lehetıségeik 

bıvítése; és kiemelten a közhasznú társaság feladata natúrpark szlovén és osztrák területeivel 

való együttmőködés és a közös fejlesztési programok kidolgozása. A Natúrpark 

Térségfejlesztési Kht. jelenlegi hatáskörébe 61 település tartozik, mintegy 45000 lakossal. 

(Kuthi, Nagy 2005.) 

Az İrségi Nemzeti Park 2002-ben jött létre, kisebb területen, mint az İrség-Vendvidék 

Natúrpark vagy az İrségi Tájvédelmi Körzet. A nemzeti park önálló élete, nem volt hosszú, 

2007 februárjában a Fertı-Hanság Nemzeti Park fennhatósága alá került a terület és 
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beolvasztották az İrségi Nemzeti Park Igazgatóságát a Fertı Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóságába. 

Meg kell említeni a Hármashatár Natúrparkot is, mely egy forrás szerint az İrségi Nemzeti 

Park, a Naturpark Raab és a Goricko Tájvédelmi Park területébıl áll. (Kuthi, Nagy 2005.) Ezt 

alátámasztja az, hogy a Krajinski park Goricko a honlapján magyar kapcsolatként az İrségi 

Nemzeti Park linkje van megjelölve. (http://www.park-goricko.org, 2007.) Azonban a 

Naturpark Raab honlapja szerint a magyarországi rész, melyet ırségi régióként említenek, 

mintegy 440 km²-nyi területen 28 települést tartalmaz. (http://www.naturparkraab.at, 2007.) 

Az İrségi Nemzeti Park területe 43 933 hektár, ez az információ még egyezik a Naturpark 

Raab információjával, ám a területen található települések száma 44, ahogy azt a nemzeti park 

honlapján olvashatjuk. (http://onp.nemzetipark.gov.hu, 2007.) 

Mivel a rendelkezésre álló információk alapján nem tudtuk pontosan lehatárolni a 

natúrpark területét, mi több, a nevét sem, azért nem mellékelünk térképet, hiszen kicsi az 

esélye annak, hogy az a talán ténylegesen létezı natúrpark területét mutassa be. 

 

6.9. A Pannontáj-Sokoró Natúrpark 

Az országban másodikként, az Írottkı Natúrparkkal egy idıben, 

2006. április 1-jén avatta fel Persányi Miklós környezetvédelmi 

miniszter a Pannontáj-Sokoró Natúrparkot, mely összesen 29 települést 

számol a tagjai között. (http://gyor-online.hu/, 2007.) 

6.9.1. A Pannontáj-Sokoró Natúrpark területe és az együttmőködés jellege 

A natúrpark területe alapvetıen a Pannonhalmi-dombság és a Bakonyalja területét fedi le. 

A kistérségben mind Natura 2000-es, mind a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzethez is tartozó 

területek is vannak, melyek szinte esszenciális összetevıi egy natúrparknak. A Pannonhalmi 

borvidék települései kivétel nélkül a natúrpark tagjai, így a kistérségileg-statisztikailag három 

részre szabdalt borvidék a jövıben egységesebb fejlesztésben részesülhet. Mivel a települések 

dombvidéken helyezkednek el, ezért nagy volumenő mezıgazdasági termelésre a területük 

alkalmatlan, ám nem szabad figyelmen kívül hagyni a kiválóan hasznosítható természeti, táji 

értékeket. Ez egyenes utat jelent a közös erıvel kialakított ökoturizmushoz, melyhez 

megfelelı színvonalat a kistérségek hosszútávú együttmőködése tud biztosítani. Utóbbi igen 

kiforrott az utóbbi idıben: a települések képviselıi megosztják egymással tapasztalataikat a 

megfelelı közös fórumokon, állandó kapcsolatban állnak egymással és tisztázzák a 

problémákat, amilyen hatékonyan csak lehet. A 29 település egy LEADER akciócsoporton 
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belül tömörül, melynek vezetıje Románd község önkormányzata. Egyik legfontosabb 

háttérszervezete a natúrparknak a Sokoró Ökológiai Alapítvány, mely 1993 óta a térség 

fenntartható vidékfejlesztésén dolgozik. (http://www.leaderkozpont.hu, 2007.) 

6.9.2. A Pannontáj-Sokoró Natúrpark adottságai és céljai 

Természetvédelmi szempontból a natúrpark területe viszonylag szerencsés, mert 

dombvidéki jellegénél fogva elkerülte az iparosítás, így nincsenek maradandó tájsebei. 

Komoly értékek találhatók a területén, akár a Csanaki-vonulat ıshonosnak számító erdeire, 

akár a pannonhalmi apátság arborétumára gondolunk. Környezetvédelmi szempontból nem 

ennyire kiváló a térség helyzete, megoldandó a dombvidéki jellegbıl fakadó erózió 

problémája, illetve a hulladék-elhelyezés, és az illegális hulladéklerakók felszámolása. A 

térség népsőrősége folyamatosan csökken, az ide vándorlók többsége fiatal, vagy középkorú. 

Civil szervezıdés minden településen található, fı céljaik az együttmőködés, a közös 

érdekérvényesítés és az információáramlás kiépítése. A térség kulturális és építészeti értékei 

közül kiemelkedi a pannonhalmi apátság, de egy kastély, muzeális értékő pincesor és egy 

skanzen is található. A natúrpark és a LEADER közösség elsıdleges tervei között a natúrparki 

mőködéshez szükséges infrastruktúra kialakítása szerepel, mint a Települési Leader csoportok 

megalakítása, vagy a Térségi Leader szakkollégium. Ezenkívül a közeljövı feladata a egy 

túrahálózat és egy tájmúzeum, valamint terepi információs pontok és a natúrpark 

központjának kialakítása. A natúrpark 

nevében szeretnének megjelentetni 

tájékoztató kiadványokat, illetve sor 

kerülne egy térinformatikai adatbázis 

létrehozására, illetve folyamatos 

frissítésére. (http://www.leaderkozpont.hu, 

2007.) 

Számos további feladat áll a natúrpark 

elıtt, de a szükséges erıforrások 

birtokában adott a lehetıség a térség lakói 

elıtt, hogy egy funkciójának remekül 

megfelelı szervezetet mondjanak 

magukénak, és hogy a lakóhelyükbıl egy 

turistacsalogató, értékes és élhetı 

környezetet alkossanak. 

12. ábra A Pannontáj-Sokoró Natúrpark területének 
vázlata, információink alapján 
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6.10. A Ráckevei Kis-Duna Natúrpark 

"Amint az utolsó fát kivágtuk, az utolsó halat kifogtuk és az utolsó folyót is 

megszennyeztük, rájövünk majd, hogy a pénz nem ehetı!"1 

Ennek a mondatnak a jegyében alakult a Ráckevei Kis-Duna Natúrpark Egyesület, 

melynek mőködése meglehetıen újkelető, 2006. november 17-én tartották elsı 

megbeszélésüket a civil szervezetekkel és magánszemélyekkel együtt kezdeményezı 

Ráckevei Tourinform Iroda illetékes vezetıi, mikor is az addigra körvonalazódott elképzelést 

• a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala, 

• a Pest megyei Önkormányzat Környezetgazdálkodási Irodája, 

• és a megbeszélésen résztvett polgármesterek, vállalkozók elızetesen is támogatták. 

(www.rackeveinaturpark.shp.hu, 2007.) 

6.10.1. Az Ráckevei Kis-Duna Natúrpark Egyesület 

Az egyesület - késıbb natúrpark - létrehozása és mőködése a kistérség településeinek 

lehetıségeit megragadva a természeti és kulturális értékek megırzését, a turisztikai attrakciók 

felfuttatását, a vállalkozások fejlıdését segíti elı. Az Egyesületet 2007. május 3-án jegyezték 

be közhasznú egyesületként a 2007. március 19-i határozat alapján. A szervezık felkutatták a 

tárggyal kapcsolatos eddigi dokumentumokat és tapasztalatokat, a Természetvédelmi Hivatal 

a rendelkezésükre bocsátotta a jogszabályban rögzített feltételeket és az elkészítendı 

dokumentumok listáját. „A koncepció kidolgozói remélik, hogy az érintett önkormányzatok, 

szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek, civil szervezetek ezek alapján nem csupán 

támogatják az elképzelést, hanem aktív szerepet vállalnak a szervezésben, lebonyolításban.”1 

(www.rackeveinaturpark.shp.hu, 2007.) 

6.10.2. Tevékenységeik 

A Ráckevei Kistérség egyedi turisztikai terméke lehet a natúrpark. Az ötletgazdák 

meglátása szerint a Ráckevei Kis-Duna Natúrparknak a fıváros közvetlen közelében, 

Magyarországon, és külföldön is márkává kellene válnia, az ökológiai szellemő turizmus, a 

                                                           
1(http://www.rackeveinaturpark.shp.hu/hpc/hpc_member_2g.php?azonosito=rackeveinaturpark&oldalkod=11

65909766, letöltve: 2007. november 11.) 
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természeti értékek megırzése és a kimagasló szintő vendéglátás jegyében. „A turizmusban a 

kínálat központi eleme a turisztikai termék.”2 A koncepció kigondolói a kistérség különbözı 

szolgáltatói kooperatív munkájának eredményeként olyan turisztikai vonzerıt szeretnének 

kialakítani, mely egyes szolgáltatásokkal és komplex szolgáltatáscsomagokkal is a vendégek 

rendelkezésére tud állni. Turisztikai termékként olyan tematikus parkokat, útvonalakat 

alakítanának ki, melyek egész évben segítik a helyiek foglalkoztatását, és növelik a kistérség 

népszerőségét. A szezonális jelleget elkerülendı, egész évben szervezett programok és az 

önkormányzatok, vállalkozók összehangolt munkájának eredménye sokkal több lesz, mint 

amit külön-külön tudnának az egyes települések finanszírozni. Budapest zöldbe kívánkozó 

lakossága olyan potenciális piacot kínál (sport, felüdülés, kirándulás, gyógyulás, stb.), 

melynek kihasználása hatalmas elınyökkel járna a kistérség számára, ahogy ez az elgondolás 

Szentendre vagy Leányfalu esetében már beigazolódott. Bár a fenti helyszíneken sokkal 

nagyobb volt a kínálat, vonzerıkbıl itt sincs hiány, megragadva a lehetıségeket (pl. Savoyai 

kultusz, János vitéz hagyományai, stb.), a kistérség kivívhatja méltó helyét az agglomeráció 

és környékének települései között. (www.rackeveinaturpark.shp.hu, 2007.) 

A meglevı táji, történelmi adottságokon változtatni nem lehet, nem is kell, megfelelı 

tıkebefektetéssel, ütemezéssel, marketingtevékenységgel a szervezık szálláshelyeket, 

fürdıket, és olyan speciális turisztikai kínálatot szeretnének kialakítani, melyek elısegítik a 

natúrparkká válást is. Ehhez remek segítséget nyújt a természetes élıhelyek látványa, a Duna 

közelsége, a falusias, régi korok hangulata és a pincészetek jelenléte. A hagyományırzés és a 

tanösvények kombinációja szinte jelképe lehet a natúrpark-mozgalomnak. Természetvédelmi 

oldalról a Kiskunsági Nemzeti Park mellett, a helyi jelentıségő védett természeti értékek 

(úszóláp) is fellelhetık, amely bizonyítja a helyi lakosság természetvédelmi elkötelezettségét, 

így hozzájárul a natúrpark név iránti igény jogosságához. (www.rackeveinaturpark.shp.hu, 

2007.) 

6.10.3. A natúrpark kialakításának terve 

Natúrparkként a fejlesztés hangsúlya a minıségen és a környezettudatosságon lenne, olyan 

egyedi, új termékeket, kínálati elemeket, új munkahelyeket tudna felmutatni a kistérség, mely 

a helyiek és az idelátogatók elınyére szolgálna. 

 

                                                           
2,3(http://www.rackeveinaturpark.shp.hu/hpc/hpc_member_2g.php?azonosito=rackeveinaturpark&oldalkod=116

5911264, letöltve: 2007. november 11.) 
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Az alakulóban levı natúrpark tervei, részben már tevékenységei a következık: 

• „Önkormányzatok tájékoztatása – támogatásuk megszerzése 

• Támogatás esetén felhatalmazás kérése 

• Egyesület létrehozása 

• Ügyintézı szervezet kialakítása 

• Alapszabály szerinti tevékenység megindítása 

• A Natúrpark cím elnyerése – pályázatok, fejlesztések, koordináció” 3 

A natúrpark települései a következık lennének: Áporka, Dunaharaszti, Apaj, Dömsöd, 

Dunavarsány, Délegyháza, Halásztelek, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, 

Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, és Szigethalom. 

• A megvalósított natúrpark a következı célokat szeretné elérni: 

• Kulturális értékek megırzése 

• Természetvédelmi tevékenység 

népszerősítése 

• Környezetvédelem: minimális 

bioszféra-átalakító tevékenység a 

megvalósítás és mőködtetés során 

• Vidékfejlesztés: helyi adottságokra 

alapozva a lehetıségek kihasználása 

• Hagyományos, természetbarát 

gazdálkodás propagálása, 

biogazdálkodás hangsúlyozása 

• Kézmőipar felfuttatása a 

hagyományok megırzése mellett 

• Környezetkímélı technikák 

alkalmazása, pl. szelektív 

hulladékkezelés 

• Ökoturizmus támogatása és településfejlesztés ennek szellemében 

• Környezeti nevelés lehetıségének biztosítása 

(www.rackeveinaturpark.shp.hu, 2007.) 

13. ábra A Ráckevei Kis-Duna Natúrpark 
területének vázlata, információink alapján 
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Az egyesület reményei szerint mind az érintett önkormányzatok, mind az itt lakók, ide 

látogatók „ebben az új típusú társadalmi összefogásban is felismerik a hosszú távon 

fenntartható, természeti és kulturális értékeken alapuló fejlesztés lehetıségét”. 4 

 

 

6.11. A Soproni Hegység Natúrpark 

2004. novemberében alakult meg a Soproni Hegység Natúrparkért Egyesület, a hegység 

természetbarát, ökológiai szemlélető turizmusának fejlesztési szándékával. A natúrpark 

központi, ún. magterülete a Soproni Tájvédelmi Körzet, az azt körülvevı területeket pedig 

pufferzónának nevezzük, mely jelen esetben az Ebenfurth-Sopron illetve a Sopron-

Deutschkreuz vasútvonalak és a tájvédelmi körzet, államhatár által határolt terület. A teljesség 

kedvéért megjegyzendı, hogy a vasútvonal Sopron belterületén is határvonalat jelent. 

(http://www.sopronihegyseg.hu, 2007.) 

6.11.1. A Soproni Hegység Natúrpark szolgáltatásai 

A natúrpark egyik legismertebb különlegessége a Löverek, mely államilag minısített 

gyógyhely. Ebbıl ered a natúrpark szlogenje is: „… a természet gyógyító ösvényein”. Az a 

tény, hogy a Lövereket gyógyhellyé minısítették, több olyan dolgot követel, amelyek a 

natúrparknak is szerves alkotói. Így mind a relaxációra, gyógyulásra alkalmas természeti 

környezet (pl. fokozottan védett területeknek megfelelı zajszint, levegıtisztaság, stb.), mind a 

pihenés, kikapcsolódás infrastrukturális háttere (közlekedés, ellátó, szolgáltató intézmények, 

stb.) biztosított. (http://www.sopronihegyseg.hu, 2007.) 

A rendszeres programok a natúrpark területén az 

Ágfalvi Gesztenye Fesztivál (a soproni gesztenyesütıkre 

emlékezve és a szelídgesztenyések tiszteletére 

felvonulás és gesztenye-ételek bemutatója), és a Kelta 

Ünnep (a számos Sopron környéki kelta lelet, fölvárak 

miatt a kelta kultúrának rengeteg tisztelıje akad a 

                                                           
4(http://www.rackeveinaturpark.shp.hu/hpc/hpc_member_2g.php?azonosito=rackeveinaturpark&oldalkod=1165

911264, letöltve: 2007. november 11.) 
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környéken, felelevenítették a régi Schwarzenbach-Sopron útvonalat is, mely a hagyomány 

szerint ısi kelta útvonal, ma pedig turistaútként funkcionál). (http://www.sopronihegyseg.hu, 

2007.) 

A rendezvények mellett a natúrpark kiváló lehetıségeket nyújt a natúrpark a kirándulók 

számára is: kijelölt túraútvonalak várják a sétálni, kerékpározni, lovagolni vágyókat, erdei 

tornapálya és terrain pályák bıvítik az aktív mozgás lehetıségeit. Képzett és a tájat igazán jól 

ismerı túravezetık szívesen szolgálnak tájékoztatással, túravezetéssel a natúrpark területén, a 

pihenni vágyókat pedig a Löverektıl Brennbergbányáig várják szíves vendéglátással a 

panziók, kempingek, és ifjúsági szálláshelyek. 

(http://www.sopronihegyseg.hu, 2007.) 

6.11.2. A natúrpark (határon is átnyúló) szakmai kapcsolatai 

A Soproni Hegység Natúrpark egyrészt folyamatos szakmai kapcsolatban van az Írottkı 

Natúrparkkal, mellyel természetföldrajzi egységet is alkotnak. Másrészt az ausztriai Rozália 

Natúrparkkal (Naturpark Rosalia-Kogelberg) és a Lánzséri-hegyek Natúrparkkal (Naturpark 

Landseer Berge) áll szoros kapcsolatban: a 2007 nyarán kezdıdött „Urak Asztala Projekt” 

(Projekt Herrentisch) egy olyan kezdeményezés, melyet a két osztrák natúrparkkal együtt írt 

alá a Soproni Hegység Natúrpark vezetısége, azzal a céllal, hogy a három natúrpark további 

terveit és fejlesztését összehangolják. Fıbb céljaik a következık: 

• Új, közös programok szervezése 

• A határokon átívelı közlekedési hálózat 

• A két ország turisztikai infrastruktúrájának összefőzése (gyalogos, biciklis és lovas 

túraútvonalak esetében is) 

• A marketingmunka összehangolása 

• A természetvédelmi területekkel való szoros együttmőködés (pl. nemzeti parkok) 

A megállapodás szimbólumául azért választották az Urak Asztalát (ma kedvelt 

kirándulóhely), mert annak idején az évi határszemlék alkalmával itt találkoztak Sopron, 

Szikra, Lakompak és Fraknónádasd urai. Ma egy kıasztal található a helyszínen, „Ma is egy 

kıasztal található itt, mely utal a múltra és hagyományra, mely jelképesen és valóságosan is 

összeköti a Lánzséri-hegyek, a Rozália és a Soproni-hegység Natúrparkokat.”3 A projekt 

résztvevıi remélik, hogy az ebben a szellemiségben indult kezdeményezés jövedelmezı lesz a 

három natúrpark együttmőködése során is. (http://www.landseer-berge.at, 2007.; 

http://www.euregio.hu, 2007.) 

                                                           
3 http://www.euregio.hu/cgi-bin/eunews/eunews.cgi?view=ck&tID=2&nID=3105, letöltve: 2007. november 14. 
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14. ábra A Soproni Tájvédelmi Körzet térképe 

15. ábra A Soproni-hegység Natúrpark területe 
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6.12. A Szatmár-Beregi Natúrpark 

A Szatmár-Beregi Natúrpark hivatalos 

létrehozását 2006 nyarán kezdte meg a 

Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi 

Alapítvány, nagyjából egy évnyi elıkészítı 

munka után. Összességében több mint 40 település (a Fehérgyarmati és a Vásárosnaményi 

kistérség) jelezte részvételi szándékát a natúrpark projektben. (http://szszbalapitvany.hnp.hu, 

2007.) 

6.12.1. A Szatmár-Beregi Natúrpark területi adottságai 

A Szatmári-, és a Beregi-sík jelentıs része természetvédelmi oltalmat élvez. A térség kb. 

harmada tájvédelmi körzet vagy természetvédelmi terület, és ezzel párhozamosan nagyjából 

kétharmada tartozik nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá (Ramsari 

egyezmény, Natura 2000). Az állami természetvédelem kezelıi rendszere (Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság) csak a védett területeket tudja fenntartani, így nem nagyon van 

remény olyan „felülrıl induló” kezdeményezésre, mely megoldaná a térség komplex 

természetvédelmét. A kis lakosságú, gazdaságilag kis jelentıségő települések közötti 

együttmőködés egyelıre csak alkalmanként fordul elı, ám ezek az alkalmak szerencsére 

egyre szaporodnak. A mezıgazdasági termékek jelenleg még nem versenyképesek piacilag, a 

különféle turisztikai szolgáltatók hálózata egyelıre nem alakult ki. Mindezek mellett a hazai 

és nemzetközi természetvédelmi szolgáltatások gazdálkodási korlátozást jelentenek a 

térségben élık számára. Ezen természeti, társadalmi és gazdasági hátrányok csökkentése egy 

sokoldalú és fenntartható közösségi fejlesztési program segítségével valósítható meg, 

melynek alapjait leginkább a natúrpark intézménye képes megteremteni. 

(http://szszbalapitvany.hnp.hu, 2007.) 

6.12.2. A Szatmár-Beregi Natúrpark céljai 

A Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány részére 2006. július 4-én 

keltezett levelében a Környezetvédelmi Minisztérium meghatározta azokat a feltételeket, 

melyek megteremtésével a térség natúrparkká nyilvánítható. Az alapítvány alapvetıen a 

szükséges dokumentáció elkészítését (meghatározott vizsgálatok, felmérések, a kistérség 

önkormányzatai és a lakosság tájékoztatása, stb.) és az elızetes feltételek teljesítésének 

koordinálását vállalta el fı feladatként. (http://szszbalapitvany.hnp.hu, 2007.) 

A natúrpark elsıdleges célja „a fenntartható fejlıdés elvére épülı komplex területfejlesztés 

megvalósítása a települések közötti együttmőködés által oly módon, hogy hosszú távon 
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biztosítsa a népesség megtartását, az esélyegyenlıséget, továbbá a természeti és a mővi 

környezet összehangolt, magas minıségi színvonalú mőködését”. 4 

Megemlítendı, hogy a térség földrajzilag és ökológiailag szoros kapcsolatban áll a 

romániai Túr-menti Természetvédelmi Területtel (Szatmár megye). A területet kezelı Erdélyi 

Kárpátok Egyesületnél hasonló, közösen tervezett projekt van kialakulóban, idıvel a 

határmenti együttmőködés révén kiegészítheti és segítheti egymást a két reménybeli 

natúrpark. (http://szszbalapitvany.hnp.hu, 2007.) 

6.12.3. A Szatmár-Beregi Natúrpark feladatai 

A natúrpark egyik elsıdleges feladata, hogy elısegítse a szoros együttmőködést a 

társadalmi és gazdasági szereplık között, valamint a lehetı leginkább be kell vonniuk a 

munkába a hatóságokat, szakmai, civil és non-profit szervezeteket valamint a közösségért 

tenni akarókat. Rengeteg feladat áll a leendı natúrpark irányítói elıtt, ezek közül néhány: 

• Természetvédelem kapcsán pl. a tiszavirág és a harisállomány megırzése 

• Környezetvédelmi szempontból a térség szennyvízkezelési problémáinak megoldása 

• Ökogazdálkodás kiterjesztése, a tájjellegő termékek termelésének támogatása, 

piacképességének növelése 

• Az öko- és falusi turizmus 

szolgáltató rendszerének 

kialakítása 

• A települések közösségeinek 

felélesztése, 

hagyományápolás 

• A helyi hagyományok 

felfrissítése, a kulturális 

értékek megırzése, a 

kézmőipar (hímzés, 

kosárfonás) felélesztése, 

piacképessé tétele 

• Sokrétő szemléletformálás, 

komplex környezeti nevelés 

Összességében azt mondhatjuk, 

                                                           
4 http://szszbalapitvany.hnp.hu/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=8, letöltve: 2007. 
november 15. 

16. ábra A Szatmár-Beregi Natúrpark területének 
vázlata, információink alapján 
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hogy „a Szatmár-Beregi Natúrpark létrehozása nem cél, hanem eszköz. A megszerzett 

natúrparki cím csupán lehetıséget (mintegy keretet) biztosít ahhoz, hogy a közösség 

(önkormányzatok, vállalkozók, társadalmi szervezetek, stb.) tagjai összehangoltan, egymást 

erısítve valósítsák meg terveiket.”1 A leendı natúrpark települései nem versengve, hanem 

együttesen sokkal nagyobb eredményt tudnak elérni. Olyan közösséget szeretnének a 

környezettudatosság jegyében kialakítani, melynek prioritásai a természetvédelmi értékek 

megırzése, a fenntartható környezethasználat, és a tudatos természetközpontú 

szemléletformálás. (http://szszbalapitvany.hnp.hu, 2007.) 

 

6.13. A Tisza-tó Natúrpark 

Rendkívül kevés információval rendelkezünk a Tisza-tó 

Natúrparkról, elsı alkalommal szóban értesültünk ennek a 

natúrparknak a tervezési fázisáról Debreczeni Edittıl, 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium munkatársától. 

Kutatásunk során szerzett információink szerint a Tisza-tó 

Natúrpark egyelıre ötlet szintjén merült fel a Tisza-tó Térségi 

Fejlesztési Tanácsnál, mely 2007. márciusában rendezett ülésén 

elhatározta, hogy megvizsgálja, miként lehetne a természeti adottságai és számos védett 

értéke révén a Tisza-tó környékének kiemelt üdülıkörzetét natúrparkká nyilvánítani. Elsı 

ránézésre a natúrpark kialakításához 

szükséges természeti tényezık adottak: 

magas a védett területek aránya a 

térségben és igen kedvezı a natúrparki 

szervezıdéshez való hozzáállásra nézve 

az a tény, hogy a Village+ ökoturisztikai 

minısítést 2006 januárjában 

Magyarországon elsıként nyerte el a 

Tisza-tó térsége. Ez komoly 

önkormányzatok közötti kooperációt 

feltételez, amely elengedhetetlen egy 

natúrpark megalapításához. 

(http://www.tisza-to-fejlesztes.hu/, 2007.) 

 

17. ábra A Tisza-tó térségének LEADER+ 
programhoz csatlakozott települései, illetve a 

Tisza-tó Natúrpark egyik lehetséges területének 
vázlata 
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Ha a tervezett natúrpark települései egyeznek a LEADER+ programhoz csatlakozott 

településekkel (ez pl. az Írotkkı Natúrpark esetében így van), akkor a natúrpark tizenhárom 

településsel kezdhetné meg mőködését. (http://www.leaderkozpont.hu/, 2007.) 

 

6.14. A Vértesi Natúrpark 

A Vértesi Natúrpark hazánk elsı hivatalos natúrparkja, melyet 2005 október 27-én 

nyilvánított Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter hivatalosan is natúrparkká. Ez a 

natúrpark mind jogszabályilag, mind a valóságban megfelel már a natúrpark 

követelményeinek. (www.vertesinaturpark.hu, 2007.) 

6.14.1. A Vértesi Natúrpark alapgondolatai 

A natúrpark alapító dokumentáció szerint „az önkormányzatok célja a természetvédelem és 

idegenforgalom koordinációján alapuló együttmőködés és összehangolt térségfejlesztés 

megvalósítása”. 5Az elképzelés alapján a szervezett turizmussal elısegíthetı a természeti és 

kultúrtörténeti értékek védelme, miközben a falusi turizmus elısegíti a lakosság helybeni 

megélhetését. Az idegenforgalomból származó bevételek emellett részben visszaforgathatók 

lennének a természetvédelmi alaptevékenységbe. Így utóbbi kevésbé lenne függı az állami 

támogatástól, illetve a pályázatokból származó bevételektıl, ami valamelyest stabilitást 

jelentene a jövıre nézve. Összességében azt mondhatjuk, a Vértesi Natúrpark az egyetlen 

olyan natúrpark hazánkban, mely nem turizmusra, vagy térségfejlesztésre alapul, hanem 

természetvédelmi hátterő kezdeményezésbıl jött létre. 

6.14.2. A Vértesi Natúrpark története 

A Vértesi Natúrpark magját a Vértesi Tájvédelmi Körzet adja, melynek területét 1976-ban 

határozták meg, mint országos védettségő területet. A késıbbi bıvítésekkel együtt a 

Tájvédelmi Körzet területe 15035 hektár lett. (Béni, Viszló, 1996.) 

A rendszerváltás utáni privatizáció azzal fenyegetett a jogszabályi hiányosságokból 

kifolyólag, hogy a természetvédelmi és kulturális örökségvédelmi szempontból értékes, és 

még védelem nélküli területek nem megfelelı kezek közé kerülhetnek. Ezt megelızendı, 
                                                           
5 A Vértesi Natúrpark alapító dokumentációja, p. 12 
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1994-ben hat település (Tatabánya, Vértessomló, Várgesztes, Gánt, Szár és Szárliget) a Pro 

Vértes Természetvédelmi Közalapítvány kezdeményezésével és segítségével külterületükön 

kialakították az Észak-Vértesi Természetvédelmi Területet, mely a Vértesi Tájvédelmi Körzet 

kiegészítése lett. A Pro Vértes alapítvány elsıdleges célja az állami, önkormányzati és civil 

szféra feladatainak összehangolása volt, melyet egyre jobb hatásfokkal valósítottak meg. Az 

idı múlásával a csákvári székhelyő alapítvány feladatköre és mőködése kibıvült, egyre több 

programot indítottak, majd 1998-ban már kiemelten közhasznú alapítványként folytatták 

munkájukat. (Béni, Viszló, 1996.); (www.provertes.hu, 2007.) 

6.14.3. A Vértesi Natúrpark tevékenységei 

• természetvédelmi kezelés: fajvédelem (fészekırzések, mőfészkek, mesterséges odúk 

kihelyezése); élıhelyvédelem (rekonstrukció, Natura 2000 program); kutatás, 

monitoring (vegetációtérképezés); helyi védettségő területek létrehozása és kezelése 

• természetgazdálkodás (legeltetés extenzív állattartással, ıshonos állatokkal; kaszálás 

madárbarát módon) 

• oktatás, szemléletformálás (együttmőködés az általános iskolákkal, nyári 

madárgyőrőzı, -

kutatótáborok, a Vértesi 

Természettudományi 

Múzeum létrehozása, a 

Vidrafő tanösvény 

kiépítése, kiadványok 

megjelentetése, illetve 

további terv egy erdei 

iskola kialakítása is) 

• mőemlékvédelem (a 

Geszner-ház és az 

egykori Török-torony 

felújítása, az Esterházy 

uradalom majorsági 

épületeinek újjáépítése) 

• ökoturizmus (a Vértesi 

Natúrpark Látogatóközpont és 

a Vértesi Természettudományi Központ kialakítása a Geszner-házban, tanyaközpont 

18. ábra A Vértesi Natúrpark térképe 
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és turisztikai fogadóbázis Fornapusztán, Mihály-napi lovas- és pásztortalálkozó, 

szakvezetések a Csákváron és a Vidrafő tanösvényen, pusztakocsizás, lovas 

túraútvonal kiépítése és mőködtetése) 

(Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, 2006.) 

A Vértesi Natúrpark jelenlegi 17 településével Magyarország egyik legfejlettebb 

natúrparkja, az alakulóban levı natúrparkok számára mindenképpen megszívlelendı példa 

munkájuk és eredményeik. 

 

 

7. Három hazai natúrpark összehasonlító elemzése 

A különbségekre, problémákra való rávilágításra azt a három natúrparkot szeretnénk 

felhasználni, amelyekben alapos terepi kutatást végeztünk, ezek pedig a Vértesi, az Írottkı és 

a Soproni-hegység Natúrparkok, ezeket szeretném egy kicsit részletesebben bemutatni és 

összehasonlítani. 

Különbség mutatkozik abban, hogy a három natúrpark milyen elsıdleges céllal jött össze.  

A Vértesi Natúrpark egyértelmően természetvédelmi céllal alakult, a Vértesi Tájvédelmi 

Körzet feladatkörét vette át, mivel annak egyetlen alkalmazottja van csupán, ı lett egyébként 

a Natúrpark vezetıje. Ehhez képest Kıszeg környékén meglehetısen jól mőködik a 

természetvédelem, ott hangsúlyosabb például a helyi termékek menedzselése, az Írottkı 

Natúrpark rengeteg borhoz kapcsolódó rendezvényt szervez, illetve helyi termékként a mézet, 

mézeskalácsot, főszereket nagyon sok helyen elérhetıvé tette. Egészen más a Soproni-

hegységi Natúrpark helyzete, hiszen Sopron környékén amellett, hogy kiválóan mőködik a 

természetvédelem, a helyi termékekre (pl. soproni borok) épült intézményrendszer is 

hatékony. Így ık koordináló, közvetítı, harmonizáló szerepet vállalnak a turisztikai, 

idegenforgalmi és a természetvédelmi intézmények között. Egy példán keresztül világítjuk 

meg, mit is jelent ez: a turistacsoportokat olyan szálláshelyekre irányítják, amelyek 

környezetbarát módon mőködnek, illetve olyan cégek túravezetıit ajánlják a 

turistacsoportoknak, akik szakképzettek és ügyelnek a természetre. 

Bevételi forrásaik is különböznek, bár abban egyeznek, hogy mindhárom natúrpark 

költségvetési alapját a – fıként EU-s – pályázatok adják. A Vértesi Natúrparknak ezen kívül –

a pályázatokhoz képest csekély mértékő – jövedelme származik a szürkemarha-állományból, 

mezıgazdasági termékeikbıl, és idegenforgalmi bevételük is van (pl. múzeumbelépı). Az 
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Írottkı Natúrpark a pályázatokon kívül tagdíjakból, adományokból és jogi személyek 

hozzájárulásából tartja fenn magát. 

Különbség mutatkozik abban is, hogy az egyes natúrparkok mennyire tartják fontosnak a 

más natúrparkokkal való kapcsolattartást. Az Írottkı és a Soproni-hegységi Natúrpark eleve 

határmenti együttmőködés keretében jött létre, ık a kezdetektıl jó kapcsolatot ápolnak 

partnerintézményeikkel (Geschriebenstein, valamint Lánzséri-hegyek és Rozália 

Natúrparkok) és egymással is, fontosnak tartják a közös ötletelést, tapasztalatcserét és a 

programok, törekvések összehangolását (pl. túraútvonalak összekötése, közös rendezvények). 

A Vértesi Natúrparknak – fekvésébıl következıen – nincs lehetısége nemzetközi 

együttmőködésre, de érdekes módon más magyar natúrparkokkal sem igyekszik felvenni a 

kapcsolatot. 

Egy másik érdekes eltérés a helyi termékek kérdése. Mivel a Vértesben eddig ennek nem 

volt kultúrája, ezért a natúrparké a feladat, hogy a helyi kézmőves- és gasztronómiai 

termékeket népszerősítse, úgymond felfuttassa. Sopronban kialakult intézményrendszer 

foglalkozik a tájra jellemzı borokkal, így nincs erre szükség, ık ehelyett a gyógynövényeket, 

klimatikus gyógyhelyeket népszerősítik, illetve a szelídgesztenyét, aminek fesztivált is 

rendeznek. Az Írottkı Natúrpark rengeteg borhoz kapcsolódó rendezvényt szervez, illetve 

helyi termékként a mézet, mézeskalácsot, főszereket nagyon sok helyen elérhetıvé tette. 

Különbség mutatkozik a szervezıdési formákban is, Vértesi Natúrpark alapítvány 

formájában mőködik, ilyenformán a döntéseket az alapítvány elnöke hozza, míg a másik két 

natúrpark egyesületi formában mőködik, és a közgyőlés dönt a natúrpark ügyeirıl.  

Ebbıl következik az a különbség is, hogy a Vértesi Natúrparknak vannak alkalmazottai, 

míg pl. a soproninak nincsenek. Ez például ott nyert fontosságot, mikor a 2004. évi törvény 

elıírta a natúrpark cím elnyeréséhez szükséges dokumentációban, hogy kötelezı lehatárolni a 

natúrpark pontos területét, hiszen a Soproni-hegységi Natúrparkért – sok esetben önkéntesen 

– dolgozóknak nincsen kapacitásuk arra, hogy ezt a munkát elvégezzék, hiszen rengeteg idıbe 

és energiába kerül, míg kikeresgélik a szükséges helyrajzi számokat, és összeállítják a 

dokumentációt. 

Láthatjuk tehát, hogy bár a natúrparkok feladatköre és célja teljesen eltér, mégis mindegyik 

nagyon fontos és hasznos, a különbség pedig a helyi lehetıségekbıl adódik. 
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8. Eredmények, javaslatok, következtetések 

8.1. Javaslat a magyarországi natúrparkok az ország területéhez képesti maximális 

területére a külföldi példák alapján 

Javaslatot adunk három, a natúrparki mozgalomban élen járó ország adatainak alapján arra, 

hogy Magyarországon mekkora legyen maximálisan a natúrparki terület az ország területéhez 

képest. Franciaország adatainak kiszámításakor hozzáférhetıek voltak a natúrparkok területei 

egyenként, ezek összeadásával határoztuk meg a natúrparkok összterületét, s ezt összevetve az 

ország területével kaptuk a 13,14 %-os arányt. Ausztria adatainak kiszámításakor a 

natúrparkok összterületére vonatkozó adat hozzáférhetı volt, itt csak az arány kiszámítására 

volt szükség. Németország esetében pedig az arány volt adott, itt a natúrparkok összterülete az 

ország területe alapján saját számítás. A Magyarországra vonatkozó tájékoztató jellegő adatok 

az összehasonlítás kedvéért kerültek ide, ezek teljesen saját számítások, részletesebben a 2. 

pontban. 

Ország Terület (ha) 
Natúrparkok 

összterülete 

Natúrparkok 

összterülete/ország 

területe x 100 

Franciaország 54703000 7187795 13,14 % 

Ausztria 8385800 400000 4,77 % 

Németország 35702100 8568504 24,00 % 

  Átlag: 13,97 % 

Magyarország 9303000 836179 8,99 % 

 

A három élen járó ország adatai alapján javasoljuk, hogy hazánkban is 13,97 %-ban 

maximálják a kialakítandó natúrparkok arányát az ország területéhez képest. 

 

8.2. Javaslatok a tervezési fázisban lévı natúrparkok területére a meglévık alapján 

Javaslatot állítunk fel a meglévı natúrparkok adatai alapján arra, hogy mekkora az ideális 

területnagyság a magyar natúrparkokra vonatkozólag, aminél kisebbet ill. nagyobbat nem 

érdemes tervezni. A becsült adatokra azért van szükség, mert egzakt információk még nem 

minden esetben elérhetık. 

Kétféle számítást végzünk: 
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Elıször a települések összegzett közigazgatási területe alapján: a legtöbb natúrparknál 

elérhetı azon települések listája, amelyek a natúrparkhoz csatlakozni kívánnak, akár tételesen 

felsorolva, akár kistérség szerint megadva. Ahol ez igaz, és a natúrpark területi adata nem 

hozzáférhetı, ott ezen települések közigazgatási területének összeadásával becsüljük meg a 

natúrpark területét. Tesszük ezt az alapján, hogy az egyetlen részletesen kidolgozott 

dokumentációjú natúrpark, a Vértesi Natúrpark adataival összehasonlíthatók legyenek a 

kapott eredmények. (Vértesi Natúrpark alapján faktorozva: a Vértesi Natúrpark településeinek 

nem a teljes területe tartozik a natúrparkhoz. Mivel ezt a natúrparkot választottuk etalonul, így 

a települések teljes területébıl és a tényleges natúrparki részbıl kiszámítunk egy faktort, 

amivel megszorozzuk azon natúrparkok területeit, ahol saját becslést alkalmazunk.) 

A számításokat elvégezve az eredményeket átlagoljuk, s így megadható egy olyan 

intervallum, amelyen belül javasoljuk a leendı natúrparkok kialakítását. Az összeadásokat 

nem részletezzük a számítások áttekinthetısége végett, de minden natúrparknál feltüntetjük, 

hogy az összesítı táblázatba került adatok honnan származnak, és/vagy mely települések 

adataiból készült a becslés. Ahhoz, hogy a területeket pontosabban megadhassuk, térképészeti 

módszerekre lenne szükség, melyre jelen kutatás keretei között nem volt lehetıség. 

A határmenti natúrparkok területét úgy értelmezzük, hogy a magyarországi területekhez 

nem számoljuk hozzá a külföldi részeket, mivel nem hozzáférhetık az adatok, vagy több 

esetben külön natúrparkként kezelik egymást (pl. Írottkı és Geschriebenstein Natúrparkok), 

így kizárólag a magyar részen lévı területrészletet vizsgáljuk. Kivételt képez a Nagy-Milic 

Natúrpark, ahol egyértelmően összetartozóként kezelik a szlovák és magyar területeket. 

Természetesen az Írottkı, a Pannontáj-Sokoró, a Kerka-mente és a Soproni-hegység 

Natúrparkoknál nincs szükség faktorozott adatokra, mivel az elsı háromnál ismerjük a 

területet, a negyediknél pedig vasútvonalak, s nem településhatárok szerint határolták le a 

területet. A két Gerecse-natúrparkot külön kezeljük, annak ellenére, hogy tervezett 

területükön 5 közös település található. 
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8.3. Területszámítások 

���� Vértesi Natúrpark: a terület adatok a Natúrpark alapító dokumentációjából ismertek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teljes közigazgatási terület a natúrpark dokumentációjában el van számolva, a helyes 

végösszeg: 76091,7783 ha. A táblázatból látszik, hogy a natúrparkhoz tartozó települések 

közigazgatási területe csak részben tartozik a natúrparkhoz, így ebbıl számolható egy 

faktor, amely használható más natúrparkoknál: 35837,7197 / 76091,7783 = 0,4710 

Szórás ≈ 0,33 

���� Írottkı Natúrpark: ebben az esetben a terület megadásához nincs szükség becslésre, 

hiszen a területet úgy definiálták, hogy az felöleli a Kıszegi kistérséget, valamint Perenye 

települést. Ezek területe: Kıszegi kistérség: 18500 ha, Perenye: 1622 ha 

Ebbıl: a teljes terület 18500 + 1622 = 20122 (ha) 

16 települést érint a Natúrpark: Bozsok, Cák, Kıszegdoroszló, Kıszegszerdahely, 

Velem, Kıszeg, Peresznye, Ólmod, Kiszsidány, Horvátzsidány, Lukácsháza, 

Gyöngyösfalu, Nemescsó, Kıszegpaty, Pusztacsó, Perenye 

���� Pannontáj-Sokoró Natúrpark: a Natúrpark területére vonatkozólag találtunk 

adatokat, 67000 ha-os területe 29 települést érint, melyek: 

Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Bakonytamási, Écs, Felpéc, Fenyıfı, Gic, 

Gyırasszonyfa, Gyırság, Gyırszemere, Gyırújbarát, Kajárpéc, Koroncó, Lázi, Nagydém, 

Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Pér, Ravazd, Románd, Sikátor, Sokorópátka, 

Táp, Tápszentmiklós, Tényı, Töltéstava, Veszprémvarsány (http://www.greenfo.hu, 2007.) 
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���� Soproni-hegységi Natúrpark: ezen Natúrpark területét különleges módon határolták 

le. Nem települések alapján, hanem a Soproni Tájvédelmi Körzet területe, az Ebenfurth-

Sopron és Sopron-Deutshkreutz vasútvonalak magyar szakaszai, valamint az államhatár 

jelentik a határokat. Ezek alapján a becslésünk: 

Soproni Tájvédelmi Körzet területe: 4095 ha 

Sopron területe: 16906 ha – ennek ≈ 3/5-e tartozik a megadott vasútvonalak szerint a 

Natúrparkhoz: 16906 x 3/5 =10143,6 ha 

Maradék ≈ három Sopronnyi terület. 16906 x 3 = 50718 ha 

Összesen: 4095 + 10143,6 + 50718 = 64956,6 ≈ 65.000 (ha) , mely 3 települést érint, 

ezek: Harka, Ágfalva, Sopron (http://www.sopronihegyseg.hu, 2007.) 

���� Nagy-Milic Natúrpark: a területre vonatkozóan elérhetı adat 15.000 ha, mely 9 

települést érint, 4 szlovák és 5 magyar települést: Szkáros (Skároš), Szalánc (Slanec), 

Szalánchuta (Slanská Huta) és Újszállás (Novy Salaš), Füzér, Füzérkomlós, Hollóháza, 

Pusztafalu és Kéked (http://w3.enternet.hu, 2007.) 

���� İrség-Raab-Goricko Natúrpark: a Raab Natúrpark honlapján elérhetı a 

Hármashatár Natúrparkra vonatkozó részadatok, melyek szerint a natúrpark magyar része 

28 településbıl áll és 44000 ha területő. (http://www.naturparkraab.at, 2007.) 

���� Ráckevei Kis-Duna Natúrpark: a Natúrpark honlapján megtekinthetı a települések 

listája: Dömsöd, Áporka, Dunaharaszti, Apaj, Dunavarsány, Délegyháza, Halásztelek, 

Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, 

Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Szigethalom 

Ezek közigazgatási területének összeadásával a becsült natúrparkterület: 55768 ha. 

Érdekesség: kimaradt három település, ami a kistérséghez tartozik: Majosháza, Taksony, 

Tököl (http://www.rackeveinaturpark.shp.hu, 2007.) 

���� Szabolcs-Szatmár-Beregi Natúrpark: a Natúrpark saját bevallása szerint a 

fehérgyarmati és a vásárosnaményi kistérség településeire építkezik, ezek:  

- Fehérgyarmati kistérség: Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Damó, 

Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Garbolc, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kérsemjén, 

Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres, Kölcse, Kömörı, Magosliget, Mánd, 

Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, 

Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkás, Szamossályi, Szamosújlak, Szatmárcseke, 

Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tiszaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, 

Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán (http://www.vati.hu, 2007.) 
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- Vásárosnaményi kistérség: Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, 

Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, 

Mátyus, Nagyvarsány, Olcsva, Tákos, Tarpa, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, 

Tiszavid, Tivadar, Vámosatya, Vásárosnamény (http://hu.wikipedia.org) 

Ezek közigazgatási területének összegzésébıl a terület: 126800 ha. 

���� Ipolymente-Börzsöny Natúrpark: a Natúrparkhoz tartozó 17 település: 

Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, 

Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perıcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, 

Verıce, Zebegény. Ezek területe összegezve: 44047 ha 

���� Gerecse-Tata Natúrpark: a Natúrparkhoz tartozó 21 település: 

Baj, Bajna, Bajót, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Epöl, Gyermely, Héreg, Lábatlan, 

Nagysáp, Naszály, Neszmély, Süttı, Szomor, Szomód, Tardos, Tarján, Tata, Tatabánya, 

Vértesszılıs és Vértestolna 

Ezek alapján a teljes terület: 62763 ha 

���� Keleti-Gerecse Natúrpark: a tervezett területhez tartozó települések: 

Dorog, Tokod-Altáró, Tokod, Tokod-Ebszınybánya, Annavölgybánya, Sárisáp, Dág, 

Csolnok, Úny, Tát, Bajót, Nyergesújfalu, Bajna, Epöl, Máriahalom, Szomor, Gyermely.  

Ezek alapján a terület: 27002 ha. 

���� Cserháti: a Dél-Cserhát LEADER+ Akciócsoporthoz 15 település csatlakozott:  

Bér, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdıkürt, Erdıtarcsa, Héhalom, Jobbágyi, 

Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Palotás, Szarvasgede, Szirák, Vanyarc 

Összesen: 29268 (ha) 

���� Tisza-tó térségi Natúrpark: aTisza-tavi Programrégió Akciócsoporthoz 13 település 

csatlakozott: Abádszalók, Kisköre, Kömlı, Kunhegyes, Pély, Sarud, Tarnaszentmiklós, 

Tiszabura, Tiszaderzs,  Tiszanána, Tiszaroff, Tiszasüly, Újlırincfalva 

Összesen: 90599 ha (http://www.leaderkozpont.hu) 

���� Kerka-mente Natúrpark: területe ismert, 55.159 ha 

Települések: Alsószenterzsébet, Baglad, Barlahida, Belsısárd, Bödeháza, Csertalakos, 

Csesztreg, Csömödér, Dobri, Felsıszenterzsébet, Gáborjánháza, Gosztola, Gutorfölde, 

Hernyék, Iklódbördöce, Kálócfa, Kányavár, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, 

Kerkateskánd, Kissziget, Kozmadombja, Külsısárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lenti, 

Lovászi, Magyarföld, Márokföld, Mikekarácsonyfa, Nemesnép, Nova, Ortaháza, Páka, 

Pördefölde, Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Szécsisziget, 

Szentgyörgyvölgy, Szentpéterfölde, Szijártóháza, Szilvágy, Tormafölde, 
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Tornyiszentmiklós, Zalabaksa, Zalaszombatfa, Zebecke. (http://www.lenti-

haranglabakfoldje.hu, 2007.) 

15. Körösök Völgye Natúrpark: becsült terület a Natúrparkhoz tartozó 10 település 

közigazgatási területe alapján 118493 ha. Települések: Békéscsaba, Gyula, Békés, 

Mezıberény, Doboz, Tarhos, Bélmegyer, Köröstarcsa, Vésztı, Körösladány 

Összesítı táblázat: 

Natúrpark neve Összterület (ha) Faktorozott terület ≈ 

(faktor = 0,4710) (ha) 

Települések 

száma (db) 

Vértesi 76092 35838 17 

Írottkı 20122 - 16 

Pannontáj-Sokoró 67000 - 29 

Ipolymente-Börzsöny 44047 20746 17 

Szatmár-Beregi 126800 59723 76 

Ráckevei 55768 26267 17 

Körösök Völgye 118493 55810 10 

Gerecse-Tata 62763 29561 21 

Soproni-hegység 64957 - 3 

Nagy-Milic 15000 - 9 

Tisza-tó térségi 90599 42672 13 

Cserháti 29268 13785 15 

Kerka-Mente 55159 - 51 

İrség-Raab-Goricko 44000 - 28 

Keleti-Gerecse 27002 12718 17 

    

    

Összesen: 897070 563358 339 

Átlag: ≈≈≈≈ 59805 ≈≈≈≈ 37557 ≈≈≈≈ 23 

Szórás ≈ 33123 ≈ 20998 ≈ 18 
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8.4.  Javaslat az 8.1. és 8.3. pont eredményi alapján arra, hogy hány natúrparkot 

javaslunk még kialakításra 

Az 8.1. pontban kiszámoltuk, hogy a három leginkább példaadó ország 

natúrparkterület/országterület arányából számított átlag 13,97 %, tehát ezt az arány javasoljuk 

hazánkban is maximálisan. Az adatokból kiszámítható a magyarországi javasolt maximális 

terület: 8,99/13,97 = 836179/x → x = 1299379,38 ≈ 1299379 (ha) 

Ez azt jelenti, hogy a meglévı natúrparki területhez még: 

1299379 – 897070 = 402309 (ha) – on javasolt kialakítani natúrparkokat. 

Ha ezt az adatot összevetjük a 8.3. pontban kiszámított natúrparkok  

• átlagterületével: 

402309/59805 =  6,72 ≈ 7 

• faktorozott átlaggal: 

402309/37557 = 10,71 ≈ 11 

Ezek alapján javasoljuk, hogy a jövıben kialakított natúrparkok száma a 7-11 

intervallumban legyen. 

 

8.5. Javaslat egy olyan térségekre, amelyeken érdemes lenne natúrparkot létesíteni:  

a Karancs-Medves vidéke 

Magyarország Karancs-Medves régiójában azért lenne érdemes natúrparkot létesíteni, mert 

a térség számos olyan turisztikai vonzerıvel rendelkezik, amely nincs kellıképpen 

kihasználva, menedzselve. A térség természeti adottságai rendkívül kedvezıek, sokféle, 

természeteshez közeli állapotú társulás, geológiai érdekesség található itt. A natúrpark 

magterületének a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzetet javasoljuk, pufferzónának pedig a 

salgótarjáni kistérség településeit, melyek a következık: 

Salgótarjáni kistérség: Bárna, Cered, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, 

Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtı, Karancsság, Kazár, Kishartyán, Litke, 

Mátraszele, Mihálygerge , Salgótarján, Ságújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, 

Vizslás, Zabar  
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8.5.1. Természeti szépségük, földtani érdekességük révén vonzerıvel rendelkezı 

területek 

• Somoskı bazaltorgonái: a szabályos öt-hatszögletes, vékony oszlopos bazaltorgona 

egyedülálló természeti képzıdmény, mivel Szicílián kívül csak itt és Szilváskın található 

Európában. 

• Szilváskı: a vidék egyik gyöngyszeme. 35-40 m magasságú bazaltömlést és 

hasadékbarlangokat rejt. A hasadékbarlang különleges mikroklímával rendelkezik. Két 

tanösvény (egy geológiai és egy természetvédelmi) vezet minket körbe a tájon. 

Különlegességet jelentenek az egymásra merıleges bazaltoszlopok. 

• Medves-fennsík: nemcsak Magyarországon, de Közép-Európában is különlegességnek 

számít. A fennsík 520-570 m tengerszint feletti magasságon helyezkedik el. Hatalmas 

bazalttakaró, mely a legnagyobb kiterjedéső Közép-Európában. Északi része az 

országhatáron átnyúlik. A fennsík teljes egészében, élıvilágával együtt természetvédelmi 

terület, ahol sétálva az embernek olyan érzése támad, mintha az Alföldön lenne. 

19. ábra A Karancs-Medves Natúrpark hazai területének vázlata elgondolásunk alapján 
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• Boszorkánykı: a hely a bazaltvulkanizmus minden mozzanatát elénk tárja, amely 

megismerését a 200 m hosszú geológiai tanösvény is segíti. Láthatók itt vulkáni bombák, 

azaz a megolvadt bazaltba ragadt kövek, sakktáblás, oszlopos és kukoricacsöves 

bazaltalakzatok, bazalttufa maradványok valamint világritkaságként bazaltoszlopok alatt 

meghajlott kılemezek is.  

• Karancs hegy: a szlovák határ közelében magasodik a „palóc Olimposz”-nak is nevezett 

Karancs. 720 m magasságával kitőnı lehetıséget kínál a túrázni vágyók számára. 

Páratlan kilátásban gyönyörködhetünk a Karancs csúcsán lévı kilátóból, ahonnan tiszta 

idıben nemcsak a környéket lehet megcsodálni, hanem a havas tátrai csúcsokat is. 

• Kazári riolittufa felszín: Európában ezen kívül csak Törökországban, Kappadókiában 

tartanak számon hasonló képzıdményt és a világon is alig több, mint hat helyen. A 

riolittufa egy hektárnyi területen látható, felszíne növényzet nélküli, mélyen barázdált. A 

miocén vulkánosság során, feltehetıen mintegy 20 millió évvel ezelıtt, a Mátra vulkáni 

kitöréseinek nyomán keletkezett. A fehér, könnyen málló talajfelszínt a víz eróziós 

munkája formálta, benne bonyolultan ágazó árkokat szabdalt, közöttük kúpokat, 

gerinceket hagyva. 

• Ipolytarnóci İsmaradványok: a „palóc Pompeji”-nek nevezett lelıhely párját ritkítóan 

gazdag. A viszonylag kis terület homokkı talajában ezerszám találták meg az egykor itt 

élt állatok nyomait. A nyomok többsége orrszarvútól származik, de találtak ızszerő 

patásra utaló állatnyomot, négyféle ragadozó láblenyomatát, és több madárfaj nyomait is. 

Az elıkerült fajok többségét csak innen ismeri a tudomány. 

Az épségben fennmaradt növényi lenyomatokból – levelek, fatörzsek, pollenek, termések 

sokaságából – rekonstruálni lehetett az egykori élıhelyet is: valószínőleg legyezı- és 

kúszópálmával átszıtt, ısi szárnyas dióval, platánnal elegyes szubtrópusi babérlevelő 

erdı élhetett itt. A homokkı, mint a legfinomabb viasz, ırzi az egykori történéseket: a 

kidılt fatörzsek, mi több, az esıcseppek alakját, a víz fodrozódását, az állatok ürülékét, 

még a megcsúszó orrszarvú csúszásnyomát is – s mindezt húszmillió év távlatából 

varázsolja az ember elé. 

8.5.2. Épített különlegességek  

• Salgó vára: a vár romja 625 méter magas bazaltkúp tetején emelkedik, ahonnan páratlan 

körpanoráma tárul a turista elé. E középkori vár a Kacsics nemzetség ısi vára, melyet 

Salgai Simon 1291 és 1313 között építtetett. 
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• Somoskı vára: ez a vár a Kacsicsok által a tatárjárás után épített gyönyörő vár. A bejárat 

magyar oldalán lévı Petıfi kunyhó a költı 1845. nyarán tett látogatásának állít emléket. 

• Salgótarjáni Bányamúzeum: Közép-Európa egyetlen földalatti bemutatóhelye. Az 1938 

és 1951 között mőködött akna vágatrendszerében kialakított múzeum áttekintést nyújt a 

bányáról és berendezéseirıl. Emellett felszíni géppark és bányatörténeti kiállítás is 

látható. A múzeum 1965-ben nyitotta meg kapuit a József-lejtısakna 1951-ben elhagyott, 

de épségben maradt vágatrendszerében. Itt megtekinthetık a ma már muzeális 

bányagépek - rakodók, szénfejtık -, a bemeneti tárolórész, a lejtıs szállítóvágat, a 

homokkıbe vágott, biztosítás nélküli vágatrész, stb.  

• Kazár: a faluban még mindig fellehetık a népi építészet emlékei (például a palóc 

faházak, régi vízvezetıs, féloszlopos tornácú, deszkaoromzatú porták maradványai 

8.5.3. Rendszeresen megrendezésre kerülı események, melyek szintén turisztikai vonzást 

jelenthetnek: 

• Kazári búcsú: az augusztus 20-i ünnepségek idején figyelemre méltóak a nagyszabású 

rendezvények (tőzijáték, táncház, díjugratás stb.) 

• Nemzetközi Ugrógála: sajátos hangulatú a város Fı terén évente, ısszel megrendezésre 

kerülı, világsztárokat felvonultató nemzetközi sportesemény 

• Tarjáni Tavasz: a rendezvénysorozata Salgótarján egyik legnagyobb kulturális eseménye, 

ennek keretén belül rendezik meg például a Nemzetközi dixieland fesztivált, melyet idén 

23. alkalommal rendeztek. Ez többnapos programsorozat, mely számos nemzetközi hírő 

együttes fellépését, szabadtéri koncerteket, különféle zenei programokat foglal magába. 

8.5.4. Rekreáció, sport 

• szilváskıi sícentrum: a lesiklópálya 480 m hosszú, 80 m szintkülönbségő kék pálya, két 

oldalán tányéros felvonókkal. A sípálya kiépített makadám út mellett van. A gépi 

hómegmunkálás folyamatosan biztosított. Snowboardozni a sípályán lehet, szánkózni a 

közeli dombon.  

• egyéb lehetıségek: íjászat, sportlövészet, lovaglás, hegyi kerékpározás, kirándulás 

8.5.5. Helyi jellegő termékek 

• népviseleti babák: többen is készítenek pl. Kazáron babákat, némelyik lakás valóságos 

babamúzeum 

• pálinka, Nógrádi Ropogós 
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8.5.6. Javaslat határmenti együttmőködésre 

A területen, mivel határ menti régióról van szó, lehetıség nyílna akár határon átnyúló 

natúrparki együttmőködésre is, hiszen a szlovák oldalon a Karancs-Medves szerves részét 

képezı területek vannak, a két terület földrajzilag egy egységet alkot. A szlovák-magyar 

együttmőködést azért is javasoljuk, mert voltak már közös fejlesztési pályázatok a 

Salgótarján-Losonc tengely mentén. (http://www.globalspiral.hu, 2007.) 

Kapcsolatfelvételt javasolunk a Medves 

mikrorégió községeivel, melyek: Tachty 

(Tajti), Večelkov (Vecseklı), Studená 

(Hidegkút), Stará Bašta (Óbást), Nová Bašta 

(Újbást), Gemerský Jablonec (Almágy), 

Dubno (Dobfenek), Petrovce 

(Gömörpéterfala), Hajnáčka (Ajnácskı), 

Šiatorská Bukovinka (Sátorosbánya), Blhovce 

(Balogfala). 

A terület jellegzetességei: 

• leghíresebb természeti szépségek: Óbásti Pogány vár, Cerová dombság 

• legismertebb történelmi emlékek: Somoskı vára – Sátorosbánya, Várhegy, 

Csontos-völgy, Ragács – Ajnácskı; Szőz Mária kútja, búcsújáró hely: Újbást, 

Vecseklı; Római kori templom Almágy 

• gátak, víztározók, ahol horgászati lehetıség van: Tajti-Vecseklı, Almágy 

• kulturális ünnepségek: Találkozások a Medves alatt, búcsújárás, utcabál Óbáston 

• sportesemények: vadászat (Medves Vadászszövetség), labdarúgás: Medves kupa – 

évente megrendezésre kerül 

• kulturális emlékhelyek: Hidegkúti falumúzeum, vecseklıi Petıfi-emléktábla 

(http://www.tourist-channel.sk, - fordította: Dósa Lajos) 

8.5.7. Milyen elınyökkel járna egy natúrpark kialakítása ezen a területen? 

Mivel a térség meglehetısen hátrányos helyzető, magas a munkanélküliségi arány, a 

turizmus fejlesztése mindenképpen növelné a helyiek munkalehetıségeit és a helyi 

bevételeket azzal párhuzamosan, hogy a természeti értékek kiépítésével, fokozott védelmével 

természetvédelem is jól járna. Natúrparkként rengeteg lehetıség nyílna meg a terület elıtt 

különbözı EU-s fejlesztési pénzek megpályázására is. 
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A területre vonatkozólag ismertek kezdeményezések egy geopark kialakítására, melynek 

céljai hasonlóan a natúrparkokéval, csak a geopark a földtani, geológiai értékeket helyezi 

középpontba, ezekre építi a turisztikai vonzerejét. 

 

8.6. Javaslatok a Gerecse-natúrparkokra vonatkozólag 

A 8.3. pontban megadott területátlag, valamint az öt közös település alapján javasoljuk, 

hogy a Keleti-Gerecse és a Gerecse-Tata Natúrparkok tervezıi csatolják egybe a két területet. 

Ha a két natúrpark területét összeadjuk, természetesen úgy, hogy a közös települések területét 

(Bajna, Bajót, Epöl, Gyermely, Szomor) csak egyszer vesszük figyelembe, akkor: 27002 + 

62763 – 12481 = 77284 

Faktorozva: 36400,764 települések: 33 

Hány százalékkal tér el egyik, másik az átlagoktól, mennyi együtt: 

Földrajzilag egy egységet alkotnak 

Nem javasoljuk, hogy a Keleti-Gerecse Natúrpark a most megállapított határai szerint 

jöjjön létre, mivel mostani területére nem esik természetvédelmi terület, ami a natúrpark 

definíciója szerint kötelezı. Ha tehát nem a Gerecse-Tata Natúrparkkal főzik össze a 

területüket, akkor javasoljuk, hogy a másik két közeli természetvédelmi területig terjesszék ki 

a határt, nevezetesen vagy a Budai 

Tájvédelmi Körzetig, vagy a Duna-

Ipoly Nemzeti Park délnyugati 

határáig. Mindkettınek megvannak 

az elınyei-hátrányai: 

- összefőzés a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park délnyugati területeivel 

(pl. Leányvár, Kesztölc, Piliscsév, 

Pilisszántó, Pilisszentkereszt, 

Pilisszentlélek, Dömös, Pilismarót 

stb.): a terület földrajzilag inkább 

egységet alkot a Keleti-Gerecsével, 

mint a Budai-hegység, de  

- a Budai Tájvédelmi Körzet 

települései (Tinnye, Perbál, 

Pilisszentiván, Nagykovácsi, Budajenı 

stb.) hátrányosabb helyzetőek, jobban járnának egy natúrparki programmal 

20. ábra Térképvázlat a Gerecse 
Natúrpark(ok)kal kapcsolatos javaslatokhoz 



 60 

9. Összefoglalás 

Dolgozatunkban összegyőjtöttük és tömören áttekintettük a leglényegesebb, legfrissebb 

információkat mind a vezetı külföldi, mind a hazai natúrparkokról, részben azért, hogy az 

Olvasó minél teljesebb képet kapjon a natúrparkrendszer mai állásáról, részben pedig azért, 

hogy láthassuk az eltéréseket, hasonlóságokat a fiatal magyar és a hosszabb múlttal bíró 

külföldi natúrparkok között. A különbségek alapján összehasonlításokat, becsléseket 

végeztünk, amik alapján számos javaslatot fogalmaztunk meg a tervezési fázisban lévı és a 

jövıben alapítandó hazai natúrparkokra nézve, különös tekintettel a Gerecse Natúrpark(ok)ra. 

Munkánkból világossá válik, hogy milyen képlékeny a magyar natúrparkok helyzete ma, 

mennyire heterogén a natúrparkok célkitőzése, formája, hatékonysága, eszközei, lehetıségei. 

Megállapítható az is, hogy a külföldi példák alapján a natúrparki intézményrendszer rendkívül 

sikeres lehet, ha van ideje kiforrni, illetve ha megfelelı társadalmi és anyai támogatottsága 

van. A natúrparkok kiválóan példázzák, hogy a fenntartható megélhetés címő elképzelés 

megvalósítható a gyakorlatban, hogy a természetvédelem, a gazdaság és a turizmus érdekei 

összeegyeztethetık, s hogy a táj megırzése és használata nem egymást kizáró tényezık. 

Kutatásunk természetesen korántsem tekinthetı lezártnak, hiszen nap mint nap kerülnek 

elı új és újabb adatok, tervek, mind a hazai, mind a külföldi natúrparkokra nézve. Számos 

szempontból lehet még összehasonlításokat végezni, de ezek meghaladták jelen dolgozat 

terjedelmét. 

Kutatási anyagunkat elektronikus formában minden elérhetı natúrpark kézhez kapja, így 

lehetıségük lesz megfontolni javaslatainkat, tájékozódni, ismereteiket kiegészíteni a többi 

magyar natúrpark helyzetérıl, illetve a külföldi példákról. 

Meggyızıdésünk, hogy munkánk összefoglaló és ötlettár jellegébıl adódóan hozzájárul a 

natúrparkok szélesebb közönséggel való megismertetéséhez, jelentıségének megértetéséhez, 

népszerősítéséhez, valamint a natúrparkok munkájának megkönnyítéséhez, egymás közötti 

tapasztalatcseréjéhez. 
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