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Mi a natúrpark?

1996. évi LIII. törvény - A természet védelméről

2018. évi CXI. törvény 3. §. 

Hatályos: 2018. XII. 31-től

4. § q) natúrpark: a helyi közösségek (önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdálkodó

szervezetek és az érintett lakosság) összefogása eredményeként létrejövő, a táji, természeti

és kulturális értékek megőrzésén és fenntartható hasznosításán alapuló terület- és

vidékfejlesztési célok megvalósulását is támogató, meghatározott területre vonatkozó

együttműködés, amely e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint jön létre;



A négypilléres modell

A természeti és kulturális 
örökség védelme

Környezeti nevelés és 
szemléletformálás

Vidékfejlesztés Turizmus és rekreáció

Tájszintű 
együttműködés



Natúrparkok Magyarországon



Pannontáj- Sokoró 
Natúrpark

Települések

Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, 
Bakonytamási, Écs, Felpéc, Fenyőfő, Gic, 

Győrasszonyfa, Győrság, Győrújbarát, 
Győrszemere, Kajárpéc, Koroncó, Lázi, 

Nagydém,  Nyalka, Nyúl, Pannonhalma,
Pázmándfalu, Pér, Ravazd, 

Románd, Sikátor, Sokorópátka,
Táp, Tápszentmiklós, Tényő, 

Töltéstava, Veszprémvarsány



A Pannontáj- Sokoró Natúrpark településeinek jellemzői

- Növekvő lakosságszám (főként értelmiség 
fiatalok költöznek ide, gyerekekkel)

- Aki elmegy tanulni, máshol élni, visszajön –
elvándorlás mértéke kicsi

- Növekvő lakosságszám

- Alacsony munkanélküliségi ráta

- Növekvő telek- és ház árak

- Háborítatlan természeti környezet



Győr rekreációs övezete



Mire van kereslet?



Szerzetesrendek a natúrparkban



Bencés szerzetesek Pannonhalmán

• 996. a monostor alapítása

• Szőlőtermesztés, borkultúra - zsellérek

• 1996. UNESCO Világörökség része 

• 2004. Magyar Örökség díj

• Gazdasági tevékenységek -
fenntarthatóság

Fotó: https://ezerevparkja.hu/makett/pannonhalmi-bences-foapatsag/



Templomos lovagok

• 1118. – 8 francia lovag alapította a rendet, később nemzetközi lett

• Tagjai egy személyben szerzetesek és katonák is

• Adományok – nagy vagyon – kiváltságok (tized, helypénz, vám) – fényűző élet

• 1305. IV. Fülöp eretnekség miatt vád alá helyezte őket, a rendet V. Kelemen pápa feloszlatta 

• Magyarország: Elsőként Győrben telepedtek le – rendházuk volt

• Aranybulla egy példányát őrizték, szerteágazó birtokhálózat

• Tatárjárás – sokan feláldozták életüket



Templomos lovagok a natúrparkban

A vörös barátok mondája a megye történeti mondái közül a leggyakoribb.

Változatos megítélés

Győr, Ménfőcsanak, Sokorópátka, Tényő, Kajárpéc, Felpéc, Szerecseny, Tét, Nyúl, 
Écs, Győrújbarát, Mezőörs, Bakonyszentlászló, Szőgye, Nagybajcs, Mosonújhely, 

Halászi, Fehértó, Győrsövényház, Lébény, Kóny, Börcs, Szakony

Dr. Vehrer Adél – széleskörű kutatások, publikációk



Vörös barátok a térségben



Szerzetesrendek a natúrpark életében

Helyi identitás 

• Mondavilág – a legenda megőrzése

• Települések közötti kapcsolat erősítése

• Programok, tematikus napok, közösségi események szervezése

• Településnév, településrészek elnevezésének kutatása

• A Harangozón egykor állt várrom régészeti feltárása

Turisztikai hatás – nem fenntartható - misztikus



Köszönöm  a figyelmet!

Székely Rita

szekely.rita@sze.hu, +36 30 204 9824


