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1. Összefoglaló adatok
A natúrparkot képviselő szervezet:
Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség
• Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
• Iroda: 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13.
• Telefon: 34/589-849
• E-mail: fabalis@gmail.com
• Honlap: www.gerecsenaturpark.hu
• Képviselő neve: Michl József elnök
• Natúrparkért felelős személy neve: Musicz László titkár
• Telefon: 30/247-0613
A natúrpark kiterjedése, térképi lehatárolása: 70.645 hektár

A Gerecse Natúrpark területkialakítási javaslata (2012. december 31-i állapot)
Érintett járások: Tatai, Tatabányai, Esztergomi
Alapító települések száma: __________________________________________
26 db
A natúrparkhoz nem, vagy később csatlakozó települések száma: _________
9 db
Natúrpark-települések népessége: ___________________________________ 158.152 fő
Natúrpark területe:________________________________________________ 69.920 ha
Natúrparkon belül országos védettségű terület: ________________________ 6.632,4 ha
Natúrparkon belül Natura 2000 SPA-terület: __________________________ 22.478,3 ha
Natúrparkon belül Natura 2000 SAC-terület: __________________________ 10.539,2 ha
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A natúrpark létesítésének célja
A Gerecse Natúrpark létesítésének alapvető célja, hogy a Gerecse hegység és az ahhoz
csatlakozó peremterületek (Duna-völgy, Által-ér völgye, kisalföldi löszvidék, Keleti-Gerecse)
vonatkozásában elősegítse a fenntartható és értékőrző tájhasználati formákat, egységes
arculatot és marketing támogatást teremtsen a tájra jellemző helyi termékekhez és
szolgáltatásokhoz, valamint a környezeti nevelés, oktatás eszközeivel is hozzájáruljon a
természeti és kulturális értékek, hagyományok megőrzéséhez. A Gerecse Natúrpark is segíteni
hivatott a zöldturizmus különböző formáit és a hazai natúrpark mozgalom ügyét is.
Érintett települések (dőlten szedve a natúrparkhoz 2012.12.31-ig nem csatlakozó
települések)

Település

Annavölgy
Baj
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Epöl
Gyermely
Héreg
Kocs
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Naszály
Neszmély
Nyergesújfalu
Sárisáp
Süttő
Szomód
Szomor

Népesség Közigazgatási
és natúrparki
terület
[fő]
[ha]
949
2 732
2 049
1 481
3 323
946
12 156
1 523
416
652
1 388
1 073
2 632
5 390
1 715
673
885
1 533
2 397
1 424
7 808
2 821
2 030
2 079
1 114

460
2113
3721
1644
1871
1189
1155
1481
777
1252
4545
2713
5826
2635
725
1085
733
2477
3023
2777
3951
1448
3451
2831
1319

460
2113
3721
1644
1871
1189
0
1481
0
1252
0
2713
5826
2635
0
0
0
0
3023
2777
3951
1448
0
2831
1319
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Országos
védett
terület
[ha]
0
1104,4
0
0
0
0
0
79,1
347,1
0
0
52,5
0
258,5
0
0
0
0
0
795,8
102,6
0
1269,6
382,1
0

Natura 2000 Natura 2000
SPA
SAC
terület
terület
[ha]
[ha]
0
1341,2
1422,5
110,1
0
0
0
0
464,6
0
1636,2
2548,5
755,8
1602,4
0
0
0
127,4
226,9
1610,1
2056,4
0
2953,6
394,6
0

30,3
60,3
892,5
880,7
573,2
196,4
99,8
116,6
50,1
578,2
1498,8
1258,1
47,3
482,0
74,8
225,0
330,3
377,4
0
405,1
1230,7
272,7
317,1
133,5
44,0

Település

Tardos
Tarján
Tát
Tata
Tatabánya
Tokod
Tokodaltáró
Úny
Vértesszőlős
Vértestolna
Alapító
települések
összesen
Nem csatlakozó
települések
összesen
Mindösszesen

Népesség Közigazgatási
és natúrparki
terület
[fő]
[ha]
1 679
2 661
5 405
24 057
72 962
4 243
3 081
733
2 938
526

2332
4307
1177
7817
9145
1491
527
1158
1712
1695

Országos
védett
terület
[ha]

2332
4307
1177
7817
9145
1491
527
1158
1712
0

1310,8
539,9
0
454,1
840,9
0
0
0
711,7
751,5

Natura 2000 Natura 2000
SPA
SAC
terület
terület
[ha]
[ha]
2152,1
4007,4
0
1612,7
1680,8
0
0
0
956,8
1601,8

126,8
1416,6
371,1
71,3
271,8
632,8
201,4
239,2
6,6
211,5

158 152

69 920

6 632,4

22 478,3

10 539,2

21 322

16 643

2 368,2

6 783,6

3 184,8

179 474

86 563

9 000,6

29 261,9

13 724,0

A Gerecse Natúrpark megalapításában részt vevő gazdasági és civil szervezetek:
Szervezet neve
Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
Don Bosco Szalézi Társasága
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek
Szövetsége
Komárom-Esztergom Megyei Természetbarát
Szövetség
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület
Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi
Társulás
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú
Egyesület
Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület
Természetes Életmód Alapítvány
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Székhelye
2521 Csolnok, Szent Borbála u. 20.
1121 Budapest, Költő u. 21.
2836 Baj, Petőfi u. 50.
1032 Budapest, Bécsi út 173.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
2890 Tata, Váralja u. 4.
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
2890 Tata, Kossuth tér 1.
2800 Tatabánya, Fő tér 6.
2890 Tata, Kazinczy u. 3.
2800 Tatabánya, Bódishegyi út 20.
2835 Tata-Agostyán, Török Ignác u. 3.

2. BEVEZETÉS
Az Európa számos vidékén már több évtizedes hagyományokkal rendelkező natúrparki forma
olyan térségek és közösségek számára nyújt kiváló lehetőséget, ahol a fenntartható
gazdálkodást, a környezetközpontú nevelést, az épített és természeti örökség megőrzését,
valamint a turizmus szelídebb válfajainak elsőbbséget nyújtó fejlesztéseket fontosabbnak
tartják, mint a mindenáron való haszonszerzést és a táji örökséget figyelmen kívül hagyó
modernizációt.
A Gerecse a hazai középhegységeink sorában kissé tán méltatlanul mellőzött kirándulóhely,
pedig minden oldalról városok veszik körül: Tatabánya, Tata, Lábatlan, Nyergesújfalu,
Dorog, Zsámbék, Bicske és a fővárostól is alig 40 km-re fekszik. A nagyközönségtől egykor
elzárt „kormányvadászterület” nagykiterjedésű, zavartalan erdőségei megannyi természeti
értéket, kulturális látnivalót rejtenek, kőbányái, régészeti lelőhelyei pedig évezredek emberi
kultúrájáról regélnek…
A Gerecse viszonylag alacsony mészkő- és dolomithegység, legmagasabb pontja a 633 méter
magas Gerecse. Kevesen tudják, hogy a Bükk és Bakony után barlangokban a leggazdagabb
hegységünk, a barlangászok napjainkig mintegy 455-öt tártak fel.
A hegység középső és nyugati fele 1977 óta a Gerecsei Tájvédelmi Körzet részét képezi, de
az Európai Unió ökológiai hálózatába, a Natura 2000 Madárvédelmi illetve
Természetmegőrzési Területek sorába csaknem a teljes hegység és peremvidéke beletartozik.
Számos növény- és állatritkaság maradt fenn napjainkig, a magyarsággal évszázadok óta
együtt élő szlovák és német nemzetiségek pedig megannyi építészeti örökséget, máig élő
hagyományokat hagytak ránk. A gyönyörű fekvésű falvak pezsgő kulturális élettel telnek
meg szinte az év egészében.
A natúrpark a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény definíciója szerint „az
ország jellegzetes természeti, tájképi, kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben
történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi
oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő gazdálkodás megvalósítását
szolgáló nagyobb kiterjedésű területe”.
A jogszabály 16 §-a pedig felhatalmazza a mindenkori szakminisztert, hogy meghatározott
feltételek teljesülése esetén természeti terület, védett természeti terület, valamint ezen
területek meghatározott része tekintetében a natúrpark cím használatához hozzájáruljon.
A hazai natúrparkok többsége a fenti 2004-ben elfogadott törvény hatályba lépése előtt jött
létre, így természetesen nem rendelkezhetnek a fenti jogszabályban rögzített eljárásrend
szerint hivatalosan adományozott „natúrpark” címmel. A „spontán” (de európai példákat
követve) megalakított magyarországi natúrpark-egyesületek ennek ellenére számos jó
példával szolgálnak.
Magyarország első natúrparkja az Írottkő – Geschriebenstein Natúrpark, mely az osztrákmagyar határvidék 21 településének összefogásával 1997. áprilisában alakult meg. Ezt
követően sorra alakultak (elsősorban a határokon átnyúló fejlesztéseket finanszírozó PHARE
CBC, Interreg és más európai uniós támogatással) a határmenti natúrparkok (ŐrségVendvidék, Soproni-hegység, Ipolymente-Börzsöny, Körösök völgye, Kerka-mente, NagyMilic), majd más vidékeken is, így a Vértesben, a Sokorón illetve a Bakonyalján is. E
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natúrparkok többségének részvételével 2005. október 14-én Füzéren alakították meg a
Magyar Natúrpark Szövetséget, amely 2011-ben alakult újjá.
A Gerecse Natúrpark fejlesztési koncepciójának meghatározásakor igyekeztünk figyelembe
venni az egyre bővülő hazai és európai tapasztalatokat is. Európa többszáz nagymúltú
natúrparkja számos jó példát nyújt Ausztriától, Németországon át Franciaországig vagy
Spanyolországig (a sor még folytatható), amelyek több évtizedes múltra tekintenek vissza és
ily módon rengeteg tapasztalat vehető át tőlük.
A natúrpark tehát nem nemzeti park és főleg nem újabb hatósági korlátozást jelent, hanem
sokkal inkább olyan önként vállalt értékrendet, amelyet az adott térségben élők, gazdálkodók
annak érdekében tartanak fontosnak, hogy a föld, a víz, a levegő, az élővilág és a táj a lehető
legérintetlenebb formában maradjon fenn.
A Gerecse Natúrpark kialakítására vonatkozó első lépéseket az Által-ér Szövetség
kezdeményezte. Az első ezzel kapcsolatos kiadványát 2004-ben jelentette meg többezer
példányban. Ezt hamarosan újabbak követték 2008-ban, majd a Norvég Alap támogatásával
2009-ben is. A Gerecse Natúrpark nyugati felére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt
2008-ban a LEADER+ forrás felhasználásával a MTESZ Komárom-Esztergom Megyei
Szervezetével karöltve készítette el. Ennek tematikáját követve készíttette el a Duna-PilisGerecse” Vidékfejlesztési Egyesület a natúrpark keleti felére vonatkozó tanulmányt, amivel
teljessé vált a Gerecse Natúrpark megalapozó dokumentuma. Ezeket számos egyeztetés
követte, majd 2012-ben végleges formát öltött az együttműködés és a térség szinte minden
érintett településén megszülettek a natúrparkhoz csatlakozással kapcsolatos döntések. A 35
településre kiterjedő partnerséget 26 települési önkormányzat vállalta fel, míg 9 esetében még
nem született ezt jóváhagyó képviselő-testületi döntés (néhány esetben sajnos nemleges
döntés született).
Ha a Gerecsét érintő 4 kistérség önkormányzatai, közösségei, gazdálkodói hitet tesznek a
Gerecse valóban értékőrző fejlesztése mellett, akkor a Gerecse Natúrpark nem csupán egy
lehet Magyarország mintegy tucatnyi meglévő natúrparkja sorában, hanem a Kárpát-medence
egyik legsokszínűbb natúrparkja jöhet létre. A fejlesztési irányok meghatározásához
természetesen figyelembe vettük a „szomszédvár” Vértesi Natúrpark több tekintetben
mintaszerű kezdeményezéseit, valamint a Körösök Völgye Natúrpark, a Soproni-hegység
Natúrpark és az Írottkő Natúrpark kiváló tapasztalatait, de a Gerecse esetében számos
vonatkozásban új utakat kell keresni annak érdekében, hogy a Gerecse Natúrpark valóban
hosszú távon őrizhesse meg fő vonzerejét, a jellegzetes táji-természeti-építészeti értékeit és
egyúttal minden tekintetben fenntartható módon szolgálja az itt élők megélhetését,
hagyományainak fennmaradását és a turistaként ideérkezők igényeit is.
Lehet-e jellegzetesen GERECSEI turizmusról beszélni? Vannak-e olyan értékek,
kezdeményezések, amelyek egyfajta védjegyként képesek jellegzetesen „gerecseivé” tenni a
turisztikai kínálatot?
A Gerecse óriási távlatokat rejt még, hiszen turisztikai értelemben ma még szinte teljesen
kihasználatlan. A tervezett natúrpark valamennyi településén vannak olyan vonzerők,
amelyek az itt élők számára talán cseppet sem tűnnek rendkívülieknek, de a messziről jött
látogatók szemében annál értékesebbnek számítanak. Ha ezek a Gerecse Natúrpark égisze
alatt kellő marketing támogatást kapnának, máris megalapozhatóvá válna a natúrpark, mint
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védjegy. Az ilyen vidéki termékek, szolgáltatások iránt világszerte egyre inkább növekszik a
kereslet.
Pannonhalma, Pilis, Duna-kanyar, Vértes… Mind-mind jóval ismertebb és kedveltebb
turisztikai célpont, mint az „árnyékukban”, közöttük szerényen meghúzódó Gerecse. E kisebb
népszerűség valamelyest érthető is, hiszen a gerecsei erdőkben egykor kormányzati
vadászterületeket, rezidenciákat jelöltek ki és a hegyvidék nagyrésze ma is honvédségi
kezelésben áll.
A történelem fényes eseményei és komor évszázadai e vidéket is érintették. A Gerecse hegyei
között megbújó falvak magyar-szlovák-német nemzetiségi kultúrája több tekintetben
egyedülálló, a gerecsei kőbányák a hazai sziklamászó iskolák talán legkedveltebb helyszínei,
a tekintélyes méretű és járathosszúságú barlangokban pedig a letűnt évmilliók rejtélyes világa
tárul elénk. A Gerecse több évtizedes elzártsága már a múlté, kirándulók sokasága jegyezte el
magát e hegyvidék szépségével, itt szervezik az ország egyik legnépszerűbb
teljesítménytúráját, a Gerecse 50-et és az embert próbáló Kinizsi 100-at, de a siklóernyősök is
igazi iskolát teremtettek. Az Országos Kék túraútvonal szinte az egész natúrparkot átszeli
kelet-nyugati irányban, Dorogtól Bajóton át Tatabányáig.
A Gerecse Natúrpark bizonyos értelemben már ma is létezik. Állnak azok az ódon várromok,
szebb napokat megélt kastélyok, kúriák, netán hosszú évek óta működnek azok a programok,
amelyek a leendő natúrparknak is fontos hívogatói lesznek. Ha kialakul egy kistérségi
határokon is átívelő natúrparki szellemiség, egy sajátos gerecsei identitás, az reményeink
szerint újabb és újabb inspirációt, szervezőerőt adhat és a ma esetleg még lazább
szomszédsági, kistérségi és azon túli kapcsolatok új értelmet nyerhetnek.
A natúrpark az értékek megőrzését és bölcs hasznosítását zászlajára tűzve az elmúlt évek
során létrejött Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetek számára is új
lehetőségeket nyújthat, hiszen a natúrpark a világon mindenütt ismerősen és jól csengő
fogalom, amely egyfajta védjegyet is jelent arra, hogy az adott vidéken az ökológiai
értelemben vett fenntarthatóság a gazdaságot, turizmust, oktatást és kicsit a mindennapi életet
egyaránt áthatja. A Gerecse térségében sajnos csak Tatán és környékén működik ilyen
turisztikai egyesület, de ez a szervezet is térségi szerepkört lát el. Képes és kész is elősegíteni
a Gerecse Natúrpark turizmus-szervezési feladatait.
A Gerecse különös adottsága, hogy erdei, sziklás sasbércei, kőbányái, völgyekben megbújó
falvai és persze a hegységperemeken kialakult városai egyszerre őrzik a Kárpát-medence
legősibb emberi kultúrájának nyomait, a Római Birodalom megannyi jeles építményét, a
magyarság letűnt évszázadainak építészetét és persze mindezek szomszédságában a
természeti értékek páratlan tárházát.
Zarándokutak, tanösvények, erdei iskolák, hagyományos tájgazdálkodás, interaktív
látogatóközpontok, tájházak, kerékpáros pihenők, borutak… és a sort még hosszan
folytathatnánk, hogy miként lehet elképzelni a Gerecse Natúrpark fejlesztését. Az
elképzeléseket és lehetőségeket egy közös gondolat rendezi egységbe: az értékőrzés és
fenntarthatóság.
A Gerecse Natúrpark – Magyarország többi natúrparkjához hasonlóan – olyan értékes,
természetközeli tájon jön létre, ahol a gazdálkodást, a beruházásokat, a turizmust és
gyakorlatilag szinte minden fejlesztést a Nemzeti Ökológiai Hálózathoz, a Gerecsei
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Tájvédelmi Körzethez, a Natura 2000 területekhez és műemlékekhez kapcsolódó előírások
igen szerteágazó feltételrendszerével kell összehangolni. Ez sok esetben nem kis feladat, de
nem is lehetetlen. Az érintett települések és kistérségek mindegyike rendelkezik rendezési
tervvel és több évre szóló fejlesztési elképzelésekkel. A natúrpark ahhoz nyújthat keretet,
hogy ezeket az elképzeléseket kistérségeken átívelő partnerséggel segíti elő és mindehhez
olyan közösen vállalt értékrendet társít, ami óhatatlanul szükséges ahhoz, hogy egy-egy
projekt GERECSEI léptékben is ismertté, elfogadottá és fenntarthatóvá váljék. A natúrpark
léte hosszú távú garanciát és nemzetközileg is elismert védjegyet jelenthet.
Az eredeti elképzelés szerint a Gerecse Natúrpark összesen 35 településre kiterjedően
jött volna létre. A térség egyes települései más és más előzetes ismeretekkel,
elvárásokkal, netán fenntartásokkal fogadták a kezdeményezést, ezért sajnos nem
lehetett teljeskörű a natúrpark megalapítása. Néhány település vonatkozásában ugyan
jelezték az előzetes nyitottságot és szándékot a Gerecse Natúrparkhoz csatlakozás iránt,
de végülis csak azon önkormányzatok csatlakozásával számoltunk, amelyek képviselőtestületei 2012. december végéig meghozták döntésüket a csatlakozásról.
A Gerecse Natúrpark természetesen nyitott marad a később csatlakozó települések előtt
is, hiszen a natúrparki szellemiség egyik alapvető jellemzője a partnerség. Bízunk benne,
hogy a natúrpark valóban jó példával szolgál nemcsak az önkormányzatok és az alapító
szervezetek körében, hanem további gazdasági és civil szereplők számára is.
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3. A GERECSE NATÚRPARK ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZI
BEMUTATÁSA
A mintegy 850 km2 kiterjedésű Gerecse hegység hazánk és a megye egyik legfontosabb
madárélőhelye, nemzetközi súlyát mutatja, hogy az úgynevezett IBA (Important Bird Aeras)
területek közé tartozik (HU15). Kiterjedése közel 30.000 hektár. Tengerszint feletti
magassága 130–634 méter. Jellemző élőhelyei: erdők, és facsoportok (70%), gyepek (10%),
mesterséges élőhelyek (15%), bokrosok (5%). Földhasználat: erdőgazdálkodás (70%),
honvédelem (30%), mezőgazdaság (20%), turizmus és üdülés (10%). Veszélyeztető tényezők:
intenzív erdőgazdálkodás, túltartott vadállomány, madarak zavarása. Védettség: részleges
(8617 ha tájvédelmi körzet).
A Gerecse egy alacsony dolomit és mészkőhegység a Tatabánya és a Duna között. Az
alacsonyabb részeken gyertyános tölgyes, a magasabb helyeken szubmontán bükkös, a
lejtőkön karsztbokorerdők, sziklagyepek, és az enyhébb esésű helyeken lejtősztyepprétek,
pusztagyepek találhatók. Erdőgazdálkodás, honvédelem, szántóföldi növénytermesztés, szőlőés gyümölcstermesztés, turizmus a legfontosabb emberi tevékenység.
A hegység elsősorban az erdőlakó madárfajok, különösen a ragadozómadarak védelme
szempontjából fontos. Az intenzív erdőgazdálkodás a legfontosabb veszélyeztető tényező. A
hegylábi területek nagy részét ma már mezőgazdasági művelésbe vonták, ami korlátozza a
ragadozómadarak táplálkozási lehetőségét. A még megmaradt gyepek is veszélyeztetettek a
legeltetés felhagyása miatt.
Geomorfológiai bemutatás
A Tatai törésvonal, a Zsámbéki-medence és a Duna között elterülő hegyvidéki tájképet
foglaljuk össze Gerecse néven. A Gerecse a Magyar-középhegység nyugati vonulatának, a
Dunántúli-középhegységből annak is Dunazug-hegységcsoportjából a legnyugatibb
tájegysége. 850 km2 kiterjedésű. Legmagasabb csúcsa a 634 méter magas Gerecse. A hegység
8 617,4 ha-ja 1977 óta védett (Gerecsei Tájvédelmi Körzet), 5 terület fokozott védelem alatt
áll. Természetes határai északon a Duna, nyugaton a dunaalmási-tatai törésvonal és az Általér völgye, délen a Tata-bicskei törésvonal. Keleti határvonala nem különül el élesen. A
Dorog-piliscsabai völgy és a Zsámbéki-medencét övező dombsor alkotja a lehatároló
tájmorfológiát. A hegységet nyugatról a Győr-Tatai-teraszvidék löszös, szelíden lankás,
észak-dél patakvölgyekkel tagolt tája övezi. A határoló peremterületekre és a hegységtől
északra elterülő Duna menti-(szlovák) alföldre az intenzív mezőgazdasági tevékenység
jellemző, nagy kiterjedésű monokultúrákkal, kevés erdővel, viszonylagosan sok halastóval. A
keleti peremvidékének határa elmosódottabb földhasználati megközelítésből is. Enyhe
dombokkal tagolt rétek, legelők, mezőgazdasági földek váltják egymást ugyancsak kevés
erdővel. A dombsorok között víztározók és völgyzárógátas halastavak kerültek kialakításra az
elmúlt évtizedek vízrendezési tervei megvalósulásaival. A hegységet délről, nyugatról és
északról erősen iparosodott és urbanizálódott körzetek szegélyezik (Tata- Tatabánya-Bicsketérsége, valamint a Duna-menti agglomeráció Lábatlannal, Nyergesújfaluval, Tokoddal,
Doroggal), mely kihatással van a régió általános környezeti állapotára. A Gerecse-hegység
tagolása: Nyugati-Gerecse, a kapcsolódó tatai-síksággal és Nyugati-dombvidékkel; A
Központi-Gerecse, a csatlakozó héreg-tarjáni és tardosi medencékkel; Keleti-Gerecse, a
kapcsolódó keleti-dombvidékkel, bicske-zsámbéki medencével.
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Geológiai, domborzati viszonyok
A Gerecse háromszög alakú röghegység, mely aprólékosan feldarabolódott és ferdén kibillent
mészkő és dolomit (felső triász) rögök sorozatából áll. Kicsiny rögei keleten meredek, keletről
nyugatra enyhén lejtenek, négy nagy vonulatban rendeződve csaknem merőlegesen futnak ki
a Dunához. A hegység tipikusan gyűretlen röghegység, mely az egyes orogén mozgások
hatására összetört, s a törések mentén süllyedések, illetve kiemelkedések jöttek létre. Az
egyes kiemelt rögök ma is magasan a fiatal medence üledékkel kitöltött völgyek és medencék
fölött helyezkednek el, általában észak-déli irányú elrendeződésben. A medencék magas
fekvésű lösszel vannak kibélelve. A kibillent rögök keleti oldala lankás, míg a NY-i DNY-i
oldal meredek falú, kopár illetve gyér növényzetű vegetáció borítja platószerűen. Ez tipikusan
a Gerecsére jellemző a “Gerecse típus” (Korpás E.). A felszínt karsztosodó kőzetek építik fel,
a külső lepusztulás lassú. A Gerecse keleti oldalára jellemző középkori mészkőrög szerkezete
belesimul az újkori agyag és lösz rétegbe. Az ÉD-i rögsorozatot elválasztó medencéket D felé
egy keresztirányú rögsorozat zárja le (Szállás-hegy, Nagy-Somlyó). Délen, a Gallai árok szűk,
nagyrészt tektonikus völgyén túl az alaphegység rögei csak kisebb foltokban jelennek meg,
melynek közeit medence üledék tölti fel. Itt emiatt a tektonikai kép korántsem olyan
szembetűnő, mint az északi rögsor esetében.
Éghajlati tényezők
Az éghajlatot egy adott földrajzi helyen a sajátos topográfiai viszonyok helyileg módosítják,
így a tájon belül is eltérő éghajlati viszonyokkal találkozunk, s a Gerecse tájrészleten belül is
eltérőek a csapadék viszonyok. A hegység elhelyezkedéséből adódóan, az időjárási
megfigyelések szerint, a térség csapadékát adó frontok zöme a Tata-Szár vonalon halad végig,
gyakran szárazon hagyva a tatabányai, déli kitettségű hegyoldalakat.
Néhány jellemző éghajlati paraméter:
átlagos évi csapadék: 604 mm; csapadék április-szeptember között: 345 mm; téli hőmérsékleti
átlag: 2.8 Co fok; téli hőmérsékleti minimum: -13.9 oC; tavaszi hőmérsékleti átlag: 12.5oC;
nyári hőmérsékleti átlag: 18.5oC; évi hőmérsékleti átlag: 9.5oC; januári középhőmérséklet: 1.4oC; júliusi középhőmérséklet: 20.4 oC (ez utóbbi a terület déli, délnyugati kitettsége miatt
magasabb az átlagnál); két hőmérsékleti átlag különbsége: 21,8oC; a terület átlag napfény
tartalma: 1980 óra; a téli napok száma átlagosan: 23-35 nap; zord napok száma: 10-18 nap
Talajviszonyok
Az erdőgazdasági táj területén, a talajképző tényezők hatására, legnagyobbrészt az erdőtalajok
alakultak ki, azonban az erózió következtében jelentős területet foglalnak el a váztalajok. A
löszön képződött sötét színű erdőtalajok közül a humuszkarbonát talajok és a rendzinák
találhatók, melyek sekély termő réteggel és magas ph (8-as ph) értékkel rendelkeznek.
Növényföldrajzi jellemzése
A Gerecse-Pilis-Budai hegyek a Dunántúli középhegység (Bakonyicum) flóravidék pilisi
flórajárását (Pilisense) képezi. Erdőtársulások tekintetében a középhegység alacsonyabb
helyein cseres-tölgyesek, feljebb gyertyános-kocsánytalan tölgyesek a zónális társulások. Bár
a csapadék mennyiség elegendő, annak évi eloszlása és egyéb éghajlati elemek kontinentális
jellege nem teszi lehetővé a zonális bükkösök kialakulását, elterjedését. A tájban bőven van
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ugyan bükk, mely azonban mészkő alapkőzettesten és északi kitettségében, tehát
extrazonálisan fordul elő. Gyakori az elegyes karszterdő letörpült bükkel és virágos kőrissel.
Ez átmenetet jelent a területen található legmelegebb mikroklímájú karsztbokor erdő
erdőtársulás felé. A táj őshonos fajtái közül a fenyők hiányoznak, valamint az ezüsthárs és
szelídgesztenye. Rajtuk kívül valamennyi lombos fafajunk előfordul. A hegység endemikus
reliktum növénye a magyar földi husáng (Ferula sadleriana).
Hidrogeológiai adottságok
A főleg triász karbonátos kőzetekből felépülő Gerecse-hegység nyugat és észak felé, a
Kisalföld medencéjének irányában nagy törésvonalak mentén a mélybe süllyed. A hegység
peremén még felszínen lévő mészkőképződmények már 1000 méter körüli mélységben
találhatóak. A lezökkenő karbonátos rögök egy-egy tagja sasbérc jelleggel azonban még a
felszínen van illetve annak közelében van Tata és környékén. A hegység karsztos felszínén
beszivárgó víz az erózióbázis szintjén bővizű forrásokban bukkant a felszínre. Scheuer Gyula
vizsgálatai szerint a források a Keleti-Gerecse, majd a Központi-Gerecse felől fokozatosan
áttevődtek a Nyugati-Gerecsébe, az erózióbázis változásának megfelelően. Jelenleg a
Nyugati-Gerecse a fő megcsapoló helye a területnek. Tatán igen bővizű források fakadtak,
100 évvel ezelőtti hozamuk elérte a napi 250 ezer m3-t. A térségben (Tatabányán,
Oroszlányban és Dorogon) folytatott mélyművelésű szénbányászat és jelentős hozamú
vízkivétel következtében mintegy 30 évig elapadtak ezek és 2001-ben történt újrafakadásuk
óta ma már ismét több, mint 30.000 m3/nap karsztvíz fakad a Fényes-fürdő területén.
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4. A GERECSE NATÚRPARK TELEPÜLÉSEINEK
HELYZETÉRTÉKELÉSE
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ANNAVÖLGY
Közigazgatási terület:

460 ha

Népesség (KSH 2010):

949 fő

Natúrpark javasolt
területe:

460 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen

Annavölgy a Gerecse keleti vonulatai között, a Gete-csoport dél-nyugati részén helyezkedik
el. Tengerszint feletti magassága 200 méter. A község közigazgatásilag csupán a
közelmúltban alakult, hiszen 1997. január 1-én vált külön Sárisáptól. Története jóval régebbre
nyúlik vissza. Az ember jelenlétére már az őskorból van régészeti adat, a kora vaskorból
származó edények az esztergomi múzeumba kerültek. A településnek középkori előzményei
nincsenek, így okleveles említése sem. A vidék benépesítésére a XVII. században tettek
kísérletet, azonban a török támadásainak még ekkor is kitett vidék a század végén ismét
elnéptelenedett. A környék földesura a Sándor család volt, s az a XIX. századig az ő
tulajdonukban is maradt. Az 1807-es év alapvető változást hozott, hiszen az újonnan feltárt
kőszén átformálta az itt élők gazdasági tevékenységét és életét. A bányászat 1833-tól vált
rendszeressé, a szénre új település épült. Első megnevezése az 1842-es anyakönyvekben
fordult elő, ekkor még csak mint Kőszénbánya említették. 1847-tol Anna Thal néven említik,
német elnevezése utal az itt dolgozó bányászok származási helyére.

A település legfontosabb problémája:
Csökkenő lakosságszám, csökkenő költségvetési támogatások, hagyományok elfeledése,
falusi közösségi terek hiánya, szálláshelyek hiánya, egységes településkép hiánya
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
Természeti környezet, bányászati hagyományok, civil összefogás, ősmagyar falu, helyi
adottságokra építő vállalkozások, aktív sportélet, edzőtábor kialakítása, borászati és
gasztronómiai adottságok, szálláshelyek kialakítása és ehhez kapcsolódó infrastuktúra
kialakítása, közbiztonság új megközelítésben (lovas polgárőrség). A falusias jelleg,
családiasság megőrzése a fejlesztések sokaságában.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
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Legjelentősebb természeti értékek:
Únyi-patak völgye
A Gerecse területén található legnagyobb, legbővízűbb és egyben egyetlen állandó vízfolyás
ártere. Ennek megfelelően a terület egyedülálló gerecsei viszonylatban. A patak mentét a
puhafa-ligeterdő foltok mellett nedves rétek, magaskórósok és nádasok szegélyezik kisebbnagyobb szélességben. A vízközeli élőhelyeken előforduló növényfajok jelentős része a
Gerecse területén ritkaság, van, amelyik a hegység területéről jelenleg csak innen ismert.

Megőrzésre érdemes terület Annavölgy térségében: az Únyi-patak völgye
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Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Carduus crispus (fodros bogáncs), Melilotus dentatus (fogas somkóró), Padus avium
(májusfa), Sonchus palustris (Mocsári csorbóka).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Mint ártereinkre, folyóvölgyeinkre, a terület élővilágára nézve legnagyobb veszélyt az invazív
özöngyomok térhódítása jelenti. A területen ugyan több adventív özöngyom jelen van
(aranyvesszők, süntök, japánkeserűfű), de még nem mutatnak özöngyom-jelleget. A fajok
terjedésének megelőzése és a meglevő özöngyomfaj-foltok felszámolása azonban a jelenlegi
élővilág megőrzése szempontjából fontos feladat.
Turisztikai vonatkozások:
Az Ebszőnybánya mellett található mesterséges tavacska kedvelt horgászhely, egyéb
turisztikai vonzerő a területen nem ismeretes. A meglevő utak mentén a turistaforgalom nem
korlátozandó, új útvonalak kialakítása azonban nem javasolt.
Az Ebszőnybánya mellett engedéllyel működő motocross pálya kevésbé tekinthető natúrparki
szolgáltatásnak, de meglétével mindenképpen számolni szükséges.

Kulturális és egyéb értékek
• Szent Borbála katolikus templom
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BAJ
Közigazgatási terület:

2 113 ha

Népesség (KSH 2010):

2 732 fő

Natúrpark javasolt területe:

2 113 ha

Védettség:
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Fokozottan védett természeti terület
(Lábas-hegy)
• Natura 2000 Természetmegőrzési Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):

Igen

Baj a Gerecse nyugati lábainál elhelyezkedő, csaknem 800 esztendős település. A tervezett
Gerecse Natúrpark egyik „kapuja”, ahonnan már megnyílik a hegyvidék. Határában 400-500
méter magas hegyek emelkednek, az 554 m magas Öreg-Kovács a hegység egyik
legmagasabb pontja. A hegylábi területek az Ászár-Neszmélyi történelmi borvidék egyik
legismertebb szőlőstermő helyének számítanak, ahol az egykori Eszterházy uradalomnak is
jeles pincészete működött.
Baj a Tatai kistérség második legnépesebb és ugyancsak második legnagyobb népsűrűségű
települése. Valójában zsáktelepülés, hiszen csupán Tata irányából rendelkezik kiépített közúti
kapcsolattal, míg keletről a Gerecse peremhegyei veszik körül. Csaknem „összenőtt” Tata
városával, attól mindössze 1 km távolságban, keletre helyezkedik el, így a városból történő
kitelepülés első számú célterülete.
Baj nevének jelentése az ótörök baj (gazdag, bő) szóból eredeztethető. Első okleveles említése
1228-ból származik. Műemlékei közül első helyen említendő a római katolikus templom,
mely a község közepén, kis dombon áll. A most látható épület építését 1794-96 között
fejezték be. A Szőlőhegy kies fekvésével, hegyes-völgyes tagoltságával, kellemes klímájával,
borospincés présházaival és régi, szép villáival már régóta vonzza az embereket. Itt található a
műemlék jellegű Nagypince, amelyet 1754-ben Fellner Jakab épített az Esterházyak
pincészete részére, mai formáját 1798-1801 között nyerte el. A pincének nagyméretű,
nyolcszögű középtere van, tizennégy ágában mintegy 40 ezer akó bor fért el. Itt volt látható
hazánk legnagyobb (2150 akós) hordója, a Rákóczi hordó, amely 1832-ben az Eszterházypincének készült.
A Baj község határában található Öreg-Kovács-hegyen 1992 óta folyó ásatások számos új
adattal gazdagították a településhez tartozó vidék történelmét. Az eddigiek folyamán egy
Árpád-kori település (Kovácsi) maradványai kerültek napvilágra. A körtemplomot
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feltehetőleg a XIII. században építették, és a török korig folyamatosan használták. A templom
közelében egy Mátyás-kori nemesi udvarház falmaradványait is feltárták – amely a XV.
század közepe táján épült és a XVI. század második feléig lakott volt. A templomrom a Bajról
induló sárga turistajelzés vonalán haladva érhető el.
Baj természeti értékei között elsősorban a Gerecsei Tájvédelmi Körzet fokozottan védett
részét képező Lábas-hegy említésre méltó, amelynek sziklakibúvásokkal tarkított területe több
védett növényfaj (törpemandula, tavaszi hérics, apró nőszirom stb.) termőhelye. E kedvelt
kirándulóhelyről gyönyörű kilátás nyílik az egész Által-ér vízgyűjtőre. Ugyancsak fontos
dendrológiai értéket képvisel a szőlőhegyi buszfordulónál álló idős platánfa.
A község még jó adottságokkal őriz meg természeti értékeket. Jellemzően száraz, homoki
gyepek, nagy kiterjedésű extenzív kis parcellás nagy hagyományú szőlőhegy, kubikgödrök,
patakvölgyek, és változatos erdőtársulások színesítik a területet. A még fennmaradt gyepek
meg megőrzése indokolt. Stabil egyedszámú ürge populáció él a Baji-legelőn (Homoki-dűlő),
illetve a GTK fokozottan védett területe törpemandulást őriz (napjainkban nem találtuk már
meg).
Védett területek (ld. térkép mellékletek)
•
•
•
•
•

Gerecsei Tájvédelmi Körzet
Fokozottan védett természetvédelmi terület – Baji Lábas-hegy
Natura 2000 Madárvédelmi Terület
Natura 2000 Élőhelyvédelmi Terület
Nemzeti Ökológiai Hálózat

Geológiai, földtani értékek
Kullancsos-barlang (a barlang csak az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével és
vezetővel látogathatók!)
Egyéb értékek
• Szent-Péter kép (Öreg-Kovács)
• Grófi-kút
• Ló-kút
Növénytani értékek (ld. térkép melléklet)
Védett növényfaj
farkasölő sisakvirág
tavaszi hérics
kardos madársisak
piros madársisak
bókoló keltike
nagy ezerjófű
magyar zergevirág
turbánliliom
madárfészek
erdei békaszem
kétlevelű sarkvirág

Aconitum vulparia
Adonis vernalis
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Corydalis intermedia
Dictamnus albus
Doronicum hungaricum
Lilium martagon
Neottia nidus-avis
Omphalodes scorpioides
Platanthera bifolia
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Eszmei érték
2000
2000
5000
5000
2000
5000
10000
2000
5000
5000
2000

selymes boglárka
tavaszi görvélyfű
bozontos csukóka

Ranunculus illyricus
Scrophularia vernalis
Scutellaria columnae

2000
2000
2000

Állattani értékek (ld. térkép és részletes táblázat)
Fokozottan védett és kiemelt zoológiai értékek
Barna kánya
1 pár fészkel
Rétisas
1 pár fészkel
Kígyászölyv
1 pár fészkel
Gyurgyalag
fészektelepek
Fehérhátú fakopáncs
Kis légykapó
Ürge
stabil állományú populáció
Látványpontok
• Baji Szőlő-hegy
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
•
•
•

Baj, Sánc-hegy, kiépített quad és terepmotoros pálya
Baji Szőlő-hegy
Kultúrtörténeti információs tábla - Árpádkori körtemplom rekonstruált romja – a baji
vadászház mellett a sárga turista jelzésen (Öreg-Kovács hegyen). A körtemplom mellett
folyamatos feltárás alatt áll Kovácsi falu.
• Horgásztó – Vértesszőlős felé a Homoki-dűlőben, illetve kialakítás alatt áll Tata-Baj
közötti úttól északra a régi agyaggödörben.
• Hideg-kút (forrás)

Lezárt, nem látogatható helyek
A Baji Lábas-hegy fokozottan védett természeti területe csak vezetővel látogatható!
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BAJNA
Közigazgatási terület: 3.721 ha
Népesség (KSH 2010): 2.049 fő
Natúrpark javasolt
területe:

3.721 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi jelentőségű védett természeti
terület
• Természeti terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen
Bajna már az őskorban és a rómaiak korában is lakott hely volt, amit a régészeti ásatások
bizonyítanak. Bajna régi magyar település, 1087-ben már nagyobb egyházas hely. Katolikus
templomát 1484-ben kezdték el építeni, gótikus szentségfülkéje külön érdekessé teszi. A
templom támoszlopába 1087 és 1484 évszámok vannak vésve.
A középkorban mezőváros volt, azóta is folyamatosan lakott hely.
Bajna legimpozánsabb műemléke kétségkívül az 1720 körül Hild József tervei alapján
klasszicista stílusban épült Sándor-Metternich kastély, amelynek felújítása hosszú évek óta
tart. Sándor Móric gróf, az egykori „Örödöglovas” szintén klasszicista uradalmi istállója
mellett a XV. századi alapítású katolikus templom említésre méltó. A bajnai Őr-hegy az
„Ördöglovas” legendája mellett számos védett természeti értékkel őrzi e tájat.
A település legfontosabb problémája:
A kizárólagos állami tulajdonban lévő Sándor-Metternich kastélyt a község semmilyen
formában nem tudja hasznosítani, hagyományos kézműves szakmák kihalása, egységes
településkép hiánya, közösségi terek hiánya, történeti emlékhelyek-pihenőhelyek hiánya,
vendégfogadás infrastruktúrája hiányzik.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
Lovas-, bor- és bakancsos turizmus fejlesztése. A központi fekvés miatt alkalmas nem
környezetszennyező ipari beruházások, és logisztikai központok létrehozására. Gróf Sándor
Móricz az "Ördöglovas" hagyatékának kezelése, emlékhelyek létrehozása, testvérkapcsolatok,
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vallási hagyományok, környezetvédelem és az egészséges életmód iránti fokozott
elkötelezettség, gasztronómai adottságok.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Bő-Somlyó
A Központi-Gerecsének a Keleti- és Déli-Gerecse felé benyúló vonulata, amely túlnyomó
részben Gyermelyhez tartozik és csak kisebb része esik Bajnára illetve Héregre. Területének
legnagyobb részén a lankás domboldalakon cseres-tölgyesek, a völgyaljakban pedig
gyertyános-tölgyesek találhatók. Különös értéket képviselnek ezek olyan szempontból, hogy
bár országosan mindkettő zonális társulás, de a Gerecsében a cseres-tölgyes zóna igen
keskeny és az emberi tevékenység jelentősen visszaszorította. Itt is tapasztalhatjuk a nagy
területen egyidejű kitermeléssel dolgozó erdőgazdálkodás negatív hatásait.

Megőrzésre érdemes terület Bajna térségében: a Bő-Somlyó
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A jelentősebb kiemelkedéseken (Bő-Somlyó, Seres-hegy, Öreg-Nyulasom) az erdő letörpül.
Érdekesség, hogy míg a Bő-Somlyón a kontinentális jellegű melegkedvelő-tölgyesek, addig
néhány kilométerrel távolabb az Öreg-Nyulasomon már szubmediterrán jellegű molyhostölgyesek találhatók.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Allium sphaerocephalon (Bunkós hagyma), Aster
amellus (Csillagőszirózsa), Coronilla coronata (Sárga koronafürt), Dictamnus albus
(Nagyezerjófű), Erysimum odoratum (Magyar repcsény), Gentiana cruciata (Szent Lászlótárnics), Himantoglossum caprinum (bíboros sallangvirág), Inula germanica
(Hengeresfészkű peremizs), Inula oculus-christi (Selymes peremizs), Iris pumila (Apró
nőszirom), Iris variegata (Tarka nőszirom), Jurinea mollis (Kisfészkű hangyabogáncs),
Linum flavum (Sárga len), Linum tenuifolium (Árlevelű len), Lychnis coronaria
(Bársonyos kakukkszegfű), Onosma arenarium (Homoki vértő), Orchis purpurea (Bíboros
kosbor), Ornithogalum pyramidale (Nyúlánk sárma), Phlomis tuberosa (Macskahere),
Polygala major (Nagy pacsirtafű), Ranunculus illyricus (Selymes boglárka), Serratula
radiata (Sugaras zsoltina), Sorbus domestica (Kerti berkenye), Stipa joannis (Pusztai
árvalányhaj), Stipa pulcherrima (Csinos árvalányhaj), Stipa tirsa (Hosszúlevelű
árvalányhaj), Vicia sparsiflora (Pilisi bükköny), Vinca herbacea (Pusztai meténg).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A terület élővilágának fő veszélyeztető tényezője az intenzív erdőgazdálkodás és a
túltartott vadállomány. A természetvédelmi és nem csak rövidtávú gazdasági érdekek
figyelembe vételével, ahogy az ma már hazánkban is sokfelé tapasztalható, javasolt áttérni
a szálaló erőgazdálkodásra és javasolt a vadállománynak a terület eltartóképességét
figyelembe vevő szintre történő visszaszorítása. Ezen törekvések foganatosításával a
jelenleg folyó gazdasági tevékenységek fennmaradhatnak és a természeti értékek
megőrzése valamint szélesebb közönséggel való megismertetése is megoldható.
.
Őr-hegy
A bajnai Őr-hegy a Keleti- és a Központi-Gerecse határán található, ugyanakkor a
Gerecsében eddig húzódnak északig a Déli-Gerecse dolomitvegetációjának egyes tagjai.
Ennek következtében kis területen nagy fajdiverzitást tapasztalunk. Az Epöl felé eső
részen a löszvegetáció felkúszik a hegylábra, a déli oldalon pedig a szőlők közötti
gyepfoltokban, illetve felhagyott szőlőkben jelennek meg a löszvegetáció fajai. A terület
jelentős részét molyhos-tölgyesek borítják, mely a Gerecsében igen korlátozott
elterjedésű. A molyhos tölgyesek mellett cseres-tölgyesek is megtalálhatók. Az Őr-hegy
délnyugati és keleti oldalán a növényzet felnyílik és sziklagyepek találhatók.
A hegylábakon valamint az Őr-hegy és Öreg-Őrhegy közötti nyereg táján felhagyott
szőlők is találhatók, bennük több ritka, természetközeli pionír területekhez kötődő
növényfajjal (pl. méhbangó – Ophrys apifera)
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Megőrzésre érdemes terület Bajna térségében: az Őr-hegy

Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Allium sphaerocephalon (Bunkós hagyma), Anemone
sylvestris (erdei szellőrózsa), Aster amellus (Csillagőszirózsa), Centaurea stenolepis
(pókhálós imola), Coronilla coronata (Sárga koronafürt), Cotoneaster niger (fekete
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madárbirs), Cotoneaster tomentosus (nagylevelű madárbirs), Dictamnus albus
(Nagyezerjófű), Helleborus dumetorum (kisvirágú hunyor), Inula oculus-christi (Selymes
peremizs), Iris pumila (Apró nőszirom), Jurinea mollis (Kisfészkű hangyabogáncs),
Lathyrus pannonicus subsp. collinus (magyar lednek), Linum flavum (Sárga len), Linum
hirsutum (Borzas len), Linum tenuifolium (Árlevelű len), Ophrys apifera (méhbangó),
Phlomis tuberosa (macskahere), Polygala major (Nagy pacsirtafű), Pulsatilla grandis
(Leánykökörcsin), Ranunulus illyricus (selymes boglárka), Sorbus danubialis (dunai
berkenye), Sorbus domestica (Kerti berkenye), Taraxacum serotinum (Kései pitypang),
Vicia sparsiflora (Pilisi bükköny), Vinca herbacea (pusztai meténg.
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Az Őr-hegy csúcsa turisztikailag időszakosan frekventált hely, leginkább kiemelendő a
hagyományos május elsejei tábortűz, aminek következtében az érintett területen gyomok
dominálta, taposástűrő vegetáció alakult ki sok idegenhonos növényfajjal, továbbá a
visszamaradó szemét is szennyezi a területet. Egyéb közvetlen veszélyeztető tényező nem
ismert.

Turisztikai vonatkozások:
A Bő-Somlyó vidékén jelenleg a turizmus igen elenyésző, tekintettel arra, hogy jelentős
része bekerített vadászterület, valamint az országos turistautak is elkerülik. A területre
irányítandó turizmus módja és célterületei mindenképpen az illetékes erdő- és
vadgazdálkodási szervezetekkel történő egyeztetéssel alakítandók ki. A terület adottságai
jók, az úthálózat megfelelő, felújítandó pihenőhely is található itt.
A zárt területeken, a megfelelő egyeztetések után, javasolható a vadállományra épülő
turisztikai ágak fejlesztése. A terület alkalmas nagyobb tömegű turizmus fogadására,
esetleg szabadtéri rendezvények tartására is, a meredekebb és sekély talajú részek (Jástihegy, Bő-Somlyó, Seres-hegy, Nagy-Seres-hegy, Öreg-Nyulasom) azonban ilyen
szempontból kímélendők.
Az Öreg-Nyulas a természeti értékek védelme érdekében nem látogatandó.
Az Őr-hegy a helyi turizmus ma is kedvelt helyszíne. A hozzá fűződő legendák (Sándor
Móric, Ördöglovas) és a tiszta időben páratlan kilátás teszik elsősorban vonzóvá. A
csúcsra Epöl felől visz fel a zöld háromszög jelzésű turistaút; a csúcs távolsága a falutól
mintegy 1,5 km. Nagyobb mértékű turizmus idevonzása nem cél, ugyanis a turisztikailag
értékes, érdekes rész kicsi (Őr-hegy csúcsa).
Megemlítendő még az Epöl fölötti oldalban található Öreg-lyuk, egy megkülönböztetetten
védett, látogatható barlang a turistaút közelében, mely sajnos a látogatók
meggondolatlansága következtében mára egy csupasz üreg pusztán.
Különösen a Bajna fölötti oldalon magas kúsznak a hegyoldalba szőlőültetvények; a kis
szőlőskertek, pincék, présházak között vezető utak, ösvények ideális útvonalakat kínálnak
a vidékre látogató turisták számára (különösen szüret idején), célirányos fejlesztés után a
borturizmus meghonosítására, borút kialakítására is kiváló helyszín.
Egyéb részein kiépített turistautak nincsenek, turisztikai látnivaló nem található, itt a
növényvilág zavartalan léte biztosított.
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Kulturális és egyéb értékek
Római katolikus temploma 1484-ben épült, eredetileg egyhajós, gótikus stílusban. A templom
védőszentje Szent Adalbert püspök és vértanú. A templom a török idők alatt megrongálódott,
de hamarosan helyreállították. A templom akkori kegyura építtette át és nagyobbíttatta meg.
1885-ben Simor János hercegprímás (volt bajnai plébános) adományából 2 hajóval bővítették.
Ő kezdeményezte a helyi elemi iskola építését is.
A Csimai Kálvária helyén egykori remeteség volt. A Csimai-domb tetején kőből és téglából
épült kör alakú emelkedés egy igen régi vörösmárvány kereszttel a kálvária. A domb lejtőjét
stáció oszlopok díszítik barokk stílusban, melyet 1993-ban építettek újjá.
Az 1741-ben barokk stílusban épült Sándor-Metternich kastély a község központjában áll.
1834-ben Hild József tervei alapján a lovas bravúrjairól híres Ördöglovas, Gróf Sándor Móric
építtette át klasszicista stílusban. Országszerte híres ménest tartott bajnai birtokán, juhászata
és svájci tehenészete is nagy hírnévnek örvendett. A kastély felújítása ugyan évekkel ezelőtt
elkezdődött, de teljes rekonstrukciója még évekig várat.
A község temetőjének délkeleti részén 1992-ben német-magyar katonatemetőt avattak fel. Az
emlékhely 147 német és 27 magyar katona nyughelyét őrzi.
További látnivalók:
• Egykori Kinizsi malom
• Ördöglovas presszó
• Bajna-Gyermely közötti út mentén Sándor Móric gróf egykori rekord lovas
ugratásának helyét jelző márványtömb
• Sárási rom
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BAJÓT
Közigazgatási terület: 1.644 ha
Népesség (KSH 2010): 1.481 fő
Natúrpark javasolt
területe:

1.644 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi jelentőségű védett természeti
terület
• Természeti terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen
Bajót a leendő Gerecse Natúrpark egyik kulcs települése, hiszen a határában emelkedő Öregkő a tekintélyes méretű Jankovich-barlanggal és a zsombolyokkal 1941 óta áll
természetvédelem alatt. A Péliföldszentkereszti Szalézi Rendház az Árpád-kor óta ismert
Szentkútjával és évszázadok óta ismert búcsújáró templomával a Gerecse különösen vonzó és
egyedülálló hangulatú helyszíne. A község ad helyet – országos viszonylatban is példaértékű
kezdeményezésként – a 2002-ben átadott Millenniumi Háznak is. Katolikus templomának
tornya XIII. századi eredetű és egykor a bajóti vár lakótornyának épült.

A település legfontosabb problémája:
Az iparterület nem az önkormányzaté, fejlesztése így nem megoldható. A vállalkozások
továbbfejlesztésének nehézségei, természeti, kulturális adottságok kihasználatlansága,
helytörténeti közösségi terek hiánya, intézmények rossz állapota. Az út és csapadékvíz
elevezető hálózat felújításra szorul, vendégfogadás hiányos, túraútvonalak elhanyagoltsága,
egységes településkép hiánya.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
Iparterületek megszerzése és fejlesztése után a foglalkoztatás növelése. Turisztikai
lehetőségek kiaknázása: Öreg-kő, sziklamászás, kerékpáros/gyalogos/vallási turizmus,
szálláshelyfejlesztés, gasztronómiai/borászati/vadászati adottságok kihasználása, szabadtéri
színpad, pezsgő sportélet, üdülőterület kialakítása, háztáji állattartás és helyi alapanyagokra
építő termékelőállítás.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
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Legjelentősebb természeti értékek:
Öreg-kő
A Gerecse egyik legismertebb, gyakran látogatott területe. Az Öreg-kő a Központi- és a Keleti
Gerecse határán magasodik a Duna völgye fölé. A dachsteini mészkő sziklákon együtt
fordulnak elő az Északi-középhegység sziklagyepeinek és bokorerdeinek (pl. Carduus
collinus, Sempervivum marmoreum) és a Dunántúli középhegység sziklagyepeinek (Festuca
pallens, Ceterach javorkaeanum, Ononis pusilla, Lathyrus sphaericus, Bupleurum praealtum)
növényfajai. Több faj egyetlen gerecsei előfordulása innen ismeretes (Aurinia saxatilis,
Festuca stricta).

Megőrzésre érdemes terület Bajót térségében: az Öreg-kő
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A Bajót fölötti hegylábon löszön kialakult gyepek találhatók nagyobb kiterjedésben,
melyekben keleti elterjedésű és szubmediterrán növényfajok találhatók meg nagy számban.
Kiemelendő a ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) előfordulása az Öreg-kő északi
tövében, mely sokáig a faj egyetlen ismert gerecsei lelőhelye volt. A peremterületen és a
Muzslai-erdőben több, a hazai erdőssztyeppekre jellemző növényfaj is megjelenik, így a
macskahere (Phlomis tuberosa), vagy a tatárjuhar (Acer tataricum).

Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Agrostemma githago (Konkoly), Cephalanthera
damasonium (Fehér madársisak), Ceterach javorkaeanum (pikkelypáfrány), Cotoneaster
niger (Fekete madárbirs), Dictamnus albus (Nagyezerjófű), Echium russicum (Piros
kígyószisz), Epipactis microphylla (Kislevelű nőszőfű), Erysimum odoratum (Magyar
repcsény), Inula germanica (Hengeresfészkű peremizs), Inula oculus-christi (selymes
peremizs), Limodorum abortivum (Gérbics), Lotus borbasii (Borbás-kerep), Neottia
nidus-avis (Madárfészek), Orchis purpurea (Bíboros kosbor), Phlomis tuberosa
(Macskahere), Pulsatilla nigricans (fekete kökörcsin), Scilla vindobonensis (Ligeti
csillagvirág), Scrophularia vernalis (Tavaszi görvélyfű), Serratula radiata (Sugaras
zsoltina), Sorbus danubialis (dunai berkenye), Sorbus domestica (Kerti berkenye),
Sternbergia colchiciflora (Vetővirág), Stipa pulcherrima (Csinos árvalányhaj), Taraxacum
serotinum (Kései pitypang), Vicia sparsiflora (Pilisi bükköny).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Az Öreg-kő barlangjait fokozottan veszélyeztetik az ásványgyűjtők és a természet
védelmét figyelmen kívül hagyó kíváncsiskodók. A zsombolyokat lezáró rácsokat
minduntalan eltávolítják, újra szabad teret adva a fosztogatásnak. A barlangok
környékének nagy látogatottsága vezetett egyes költő madarak (kerecsen, uhu) itteni
eltűnéséhez.
A növényzetet elsősorban a sziklamászás veszélyezteti, a korábban már kipusztultnak hitt
szirti ternye (Aurinia saxatilis) számos kitépett egyede található évről évre a sziklamászófal alatt, a kipusztulás közvetlen veszélyét jelezve folyamatosan. A jövőben
mindenképpen fontos a sziklamászás visszaszorítása és a természetvédelmi érdekek
előtérbe helyezése.
A Jankovich-barlang és egyéb látogatható barlangok esetében az ott végzendő
tevékenységek szabályozása szükséges (tűzrakás tilalma).
A Muzslai-hegy és a Látó-hegy egyes részein tájidegen fajokból álló erdők (fenyvesek,
nyarasok) találhatók, ezek fokozatos lecserélése őshonos fafajokra javasolt.
Az Öreg-kő térsége fekete gólya, kígyászölyv, darázsölyv, vándorsólyom, hajnalmadár és
régebben kövirigó élőhelyként is igen jelentős terület, valamint a barlangok számos
denevérfaj legjelentősebb telelőhelyei.

Domonkos-hegy
A terület növénytani értékei elsősorban a sajátosan aprózódó mészkő alapkőzetére
vezethetők vissza, melynek köszönhetően a dolomitterületekhez hasonló formák és
növényzet jellemző itt. A környékben egyedülállóan az északi oldalakon összefüggő
bükkösök alakultak ki, míg a déli oldalakat cseres- és molyhos-tölgyesek borítják. A
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Nagysáp fölötti részen (Öreg-hegy) nagy területet foglalnak el a fajgazdag felhagyott
szőlők. A terület keleti nyúlványán növénytani értékekben gazdag löszgyepek találhatók.

Megőrzésre érdemes terület Bajót térségében: a Domonkos-hegy

Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Allium sphaerocephalon (Bunkós hagyma), Anemone
sylvestris (Erdei szellőrózsa), Centaurea sadleriana (budai imola), Cephalanthera
damasonium (Fehér madársisak), Cephalanthera rubra (piros madársisak), Dictamnus
albus (Nagyezerjófű), Himantoglossum caprinum (bíboros sallangvirág), Inula germanica
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(Hengeresfészkű peremizs), Inula oculus-christi (Selymes peremizs), Iris graminea
(pázsitos nőszirom), Iris pumila (Apró nőszirom), Jurinea mollis (Kisfészkű
hangyabogáncs), Lilium martagon (Turbánliliom), Linum tenuifolium (Árlevelű len),
Listera ovata (békakonty), Lotus borbasii (Borbás-kerep), Neottia nidus-avis
(Madárfészek), Ophrys apifera (méhbangó), Orchis militaris (Vitézkosbor), Orchis
purpurea (Bíboros kosbor), Phlomis tuberosa (Macskahere), Platanthera bifolia (Kétlevelű
sarkvirág), Prunella grandiflora (Nagyvirágú gyíkfű), Ranunculus illyricus (Selymes
boglárka), Sonchus palustris (Mocsári csorbóka), Sorbus danubialis (dunai berkenye),
Sorbus domestica (Kerti berkenye), Stipa joannnis (hegi árvalányhaj), Stipa pulcherrima
(csinos árvalánhaj).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A területen gázvezeték húzódik keresztül megbontva a vegetáció folytonosságát, ez
fokozott veszélyforrás a környező élőhelyekre gyomok és egyéb invazív fajok beáramlása
szempontjából.
Ahogy a Gerecse több részén, itt is jellemző még a nagy, összefüggő területeket érintő
fakitermelés, ennek felváltása a jövőben természetközeli, szálaló erdőgazdálkodással
szükségszerű.
A Bajóti-patak völgyében az illegális terepmotorozás okoz problémát súlyosan károsítva a
patakmenti növényzetet és jelentős talajeróziót okozva.
Turisztikai vonatkozások:
Bajót területén elsősorban az Öreg-kő élvez jelenleg is kiemelt turisztikai szerepet. A hegy
keleti lábánál halad el az Országos Kéktúra, itt kialakított pihenőhely található. Sajnos a
korábban a környékben kihelyezett tájékoztató táblák, anyagok mára megrongálódtak,
megsemmisültek, ezért cseréjük, felújításuk szükséges.
Az Öreg-kő oldalában található a Gerecse egyik legnevezetesebb barlangja, a fokozottan
védett Jankovich-barlang, valamint a védett Baits-Barlang, melyek a nagyközönség által is
látogathatók, valamint több védett kőfülke és zsomboly, melyek egy része csak
engedéllyel látogatható.
Turistaút a Jankovich-barlangig vezet fel, azonban érdemes az Öreg-kő fő csúcsára vagy
az északi platóra továbbvinni a jelzést, ezek jelenleg is frekventáltan látogatott részek
elsősorban az innen nyíló panoráma miatt: tiszta időben jól látszanak a Kárpátok vonulatai
egészen Nyitrától kezdve, de nagy szerencsével a Pozsony fölötti Kis-Kárpátok vonulata
is látható. Átlagos időjárási viszonyok között is szép panoráma nyílik a Börzsöny, a Pilis–
Visegrádi-hegység és a Budai-hegység felé.
Bajóton és Mogyorósbányán is szálláshelyek várják az ide látogatókat, ezekről a
településekről az Öreg-kő könnyen megközelíthető.
A terület többi részén a turistautak hálózata ritka (kék barlang jelzés, kék+), errefelé a
látnivalók száma is kisebb, a geomorfológia és növénytani értékek védelme érdekében a
Látó-hegy környékén a turizmus bővítése nem javasolt, a Muzslai-hegy körül azonban
lehetséges volna újabb turistaútvonalak jelölése, elsősorban a Mogyorósbánya–Öreg-kő,
illetve a Bajót–Öreg-kő útvonalak tehermentesítése céljából.
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A Domonkos-hegy egyetlen jelzett útja az Országos Kéktúra, mely keresztülhalad rajta.
Úthálózata lehetővé teszi, hogy a kék túrára bekötések vezessenek Nagysáp és Bajót felől
is (Öreg-hegyen keresztül, erdészház felé. A Bajóti-patak völgyében található a
Dámvadasi erdészház, mely egyeztetések után akár bevonható a helyi turizmusba.
A Bajóti-patak völgyében a Bajna–Bajót közötti műút közvetlen szomszédságában
kialakított pihenőhely várja a gyalog vagy autóval ide látogatókat, a pihenőhely
objektumai azonban felújításra szorulnak. Innen a Bajóti-patak völgyében mintegy 500 m
hosszan vezet felfelé egy vadregényes ösvény, kiépített hidakkal. Javasolható az út jelzése
és a hidak folyamatos karbantartása.
A kéktúra mellett található a Büdös-lyuk nevű, 11 m hosszú barlang, mely a
turistatérképeken is feltüntetett látványosság; megkülönböztetett védelmet élvez és csak
engedéllyel látogatható.

Kulturális és egyéb értékek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bajót, Jankovich-barlang (denevér szaporodó, nyári szálláshely)
Bajót, Bajóti Büdös-lyuk
Bajót, Öreg-kői 1.sz zsomboly
Baits-barlang
Büdös-lyuk
Római katolikus temploma (XIII. században épült román stílusban)
Péliföldszentkereszti kegyhely
Grotta
Katonasír
Kálvária
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CSOLNOK
Közigazgatási terület: 1.871 ha
Népesség (KSH 2010): 3.323 fő
Natúrpark javasolt
területe:

1.871 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Természeti terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen
Csolnok a Gete délkeleti lábainál, változatos és hangulatos dombsorok között helyezkedik el.
Erre utal a címerében ábrázolt három domb is. A domboldalakra felkapaszkodó házsorok,
lépcsőkkel elválasztott utcák, szőlőskertek, éles kanyarok, pincék mind szerves részei a festői
fekvésű településnek. Régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy a község már az őskorban és
a késő bronzkorban is lakott volt. Avarkori sírokat is feltártak, a római korból pedig pénzek
kerültek elő. Az első írott lelet 1232-ből származik. Ekkor a CSOLT nemzetség ősi lakhelye
volt. A török hódoltság alatt a falu lakott volt, 1699-ben viszont elnéptelenedett. Ezért váltak
szükségessé a szlovák és német betelepítések. A több ízben feltehetőleg különböző vidékekről
betelepült németek napjainkig megőrizték bajor-frank nyelvjárásukat és nemzetiségi
hagyományaikat.
1781-ben a német Rückschuß fivérek barnaszenet találtak a község határában. A
szénbányászat 1806-ban indult meg, és jó másfél századig munkalehetőséget és viszonylagos
jólétet biztosított. A népesség gyarapodása is a szénbányászat fellendülése idejére tehető. A
község első temploma már 1276-ban állt. Az egyik mai templom 1767-75 között épült.
Oltárképe a védőszentet, Nepomuki Szent Jánost ábrázolja. Az 1930-as években épült másik
templom, Szent Borbála, a bányászok védőszentje nevét viseli.
Az I. világháborúban hősi halált halt 25 csolnoki emlékét őrzi a Hősök tere. A II. világháborút
követő német kitelepítés a községet kevésbé érintette, a szénbányák jelentőségére tekintettel.
Ezzel is magyarázható, hogy Csolnokon a nemzetiségi lét és kultúra meghatározó tényező.

A település legfontosabb problémája:
Településközpont hiánya, az utak rossz állapota, helyenkénti kiépítetlensége, iskolabővítés
szükségessége, egészségház hiánya, intézmények fűtéskorszerűsítése, bányászati
hagyományok kihasználatlansága, közösségi terek leromlott állapota, országos túraútvonalak
elhanyagoltága, infrastrukturális hiányosságai, egységes településkép hiánya.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
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A település legfontosabb lehetősége:
Pályázati támogatás mellett a településközpont kialakítása, rendezése, bányaterületek
rekultiválásával új turisztikailag hasznosítható területek nyerése, a volt XII-es aknai üzemi
terület és a volt kőbánya területének turisztikai hasznosítása, megújuló energia hasznosítása,
funkció nélküli területek hasznosítása.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Magos-hegy (Mókus-hegy)
A csolnoki Magos-hegy (vagy más néven Mókus-hegy) számos növényritkaságnak ad otthont.
Itt található a hegység legjelentősebb törpemandula-állománya, több tízezer tővel, ugyanígy a
vetővirágból is a legerősebb populáció él itt, melynek becsült egyedszáma szintén több tízezer
tő. Emellett a sziklagyepek és bokorerdők számos további országos és helyi ritkaságnak adnak
otthont (pl. fehéres csüdfű, leánykökörcsin, prémes tárnicska).

Megőrzésre érdemes terület Csolnok térségében: a Magos-hegy

A déli hegylábra szőlők kúsznak fel, de jóval nagyobb területet foglalnak el felhagyott szőlők,
melyekbe az egykori természetes vegetáció fajainak visszatérése folyamatos. A Hegyalja úti
pincék fölötti és a temető közelében levő löszleszakadások több löszpusztai, nálunk ritka,
reliktum növénynek adnak otthont, melyek közül kiemelendő a hazánk alig néhány területén
előforduló szagtalan rezeda (Reseda inodora).
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Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Amygdalus nana (Törpemandula), Anemone sylvestris
(erdei szellőrózsa), Aster amellus (csillagőszirózsa), Astragalus vesicarius subsp. albidus
(fehéres csüdfű), Dictamnus albus (Nagyezerjófű), Doronicum hungaricum (magyar
zergevirág), Inula germanica (Hengeresfészkű peremizs), Inula oculus-christi (Selymes
peremizs), Jovibarba hirta (sárga kövirózsa), Jurinea mollis (Kisfészkű hangyabogáncs),
Lathyrus pannonicus subsp. collinus (magyar lednek), Linum tenuifolium (Árlevelű len),
Lotus borbasii (Borbás-kerep), Neottia nidus-avis (Madárfészek), Onosma visianii (borzas
vértő), Paronychia cephalotes (ezüstaszott), Phlomis tuberosa (Macskahere), Platanthera
bifolia (Kétlevelű sarkvirág), Prunella grandiflora (nagyvirágú gyíkfű), Pulsatilla grandis
(Leánykökörcsin), Pulsatilla nigricans (fekete kökörcsin), Ranunculus illyricus (selymes
boglárka), Reseda inodora (szagtalan rezeda), Serratula radiata (Sugaras zsoltina), Sorbus
domestica (Kerti berkenye), Sternbergia colchiciflora (Vetővirág), Stipa joannis (Pusztai
árvalányhaj), Taraxacum serotinum (Kései pitypang), Telekia speciosa (Teleki-virág;
kivadulás), Vinca herbacea (pusztai meténg).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Az utóbbi években a hegy a siklóernyősök kedvelt célpontjává vált, ez jelentős terhelést
okoz a kálvária körüli résztől a csúcsig. A közelmúltban a kialakult helyzet szabályozása
megkezdődött, figyelembe véve a helyiek és a természetvédelem értékeit is.
Korábban gondot okozott a terepmotorozás, elsősorban a Kálvária-hegy gerincén, ez mára
az érintettekkel való együttműködésnek köszönhetően megszűnt, a Kecske-hegy oldalában
cross-pálya került kialakításra. Továbbra is szükséges a motorizáció távol tartása a
Magos-hegytől.
Csolnok térségében a fokozottan védett gyurgyalagnak több fészektelepe is ismert, de kiemelt
madártani értéknek számít a darázsölyv és a kerti sármány is.
Kecske-hegy
A terület a Kecske-hegyen és nyúlványain kívül magában foglalja a Janza-patak völgyét
is. Elsődleges értékei a hegy oldalában található löszgyepek és sztyeprétek, valamint a
patak árterülete. Hasonló nedves, vízközeli élőhelyek a Gerecsében ritkaságszámba
mennek, így több ritka növényfaj fontos előfordulási helye a Janza-patak völgye. A
hegyen a löszös és homoki gyepek jellemzőek, így egyaránt megtalálható itt az inkább
löszön jellemző leánykökörcsin és a homokon jellemzőbb fekete kökörcsin is, ugyanígy a
pusztai meténg, a homoki vértő, a harasztos káposzta, a hengeres peremizs és a pusztai
cickafark is.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (tavaszi hérics), Dictamnus albus (nagyezejófű), Echinops ruthenicus (kék
szamárkenyér), Inula germanica (Hengeresfészkű peremizs), Inula oculus-christi (selymes
peremizs), Iris pumila (apró nőszirom), Jurinea mollis (hangyabogáncs), Lathyrus
pannonicus subsp. collinus (magyar lednek), Linum hirsutum (borzas len), Pulsatilla
grandis (leánykökörcsin), Pulsatilla nigricans (fekete kökörcsin), Ranunculus illyricus
(selymes boglárka), Scabiosa canescens (szürkés ördögszem), Sorbus domestica (házi
berkenye), Stipa dasyphylla (Bozontos árvalányhaj), Stipa joannis (Pusztai árvalányhaj),
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Stipa pulcherrima (csinos árvalányhaj), Taraxacum serotinum (kései pitypang), Vinca
herbacea (pusztai meténg).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A Kecske-hegy déli oldalának sztyeprétjein fokozott veszélyt jelent az intenzív
cserjésedés, ez a folyamat a nyugati oldalon összefüggő töviskes-cserjés (galagonya,
vadrózsa) kialakulásához vezetett. Természetvédelmi szempontból előnyösebb volna a
cserjék visszaszorítása, mivel a növénytani értékek jelentős része sztyeprétekhez kötődik,
így fennmaradásuk is ezek meglététől függ. A területen található tájidegen faültetvények
(feketefenyvesek) eltávolítása javasolt, helyükön a táji környezetnek megfelelően
alkalmasabb volna gyepek kialakítása.

Megőrzésre érdemes terület Csolnok térségében: a Kecske-hegy

43/286

Turisztikai vonatkozások:
A Magos-hegy siklóernyősök kedvelt célterülete, kiszolgáló infrastruktúra azonban nem áll
rendelkezésre (illemhelyek, parkoló). A siklóernyősök által is igénybe vett terület, a csúcs és a
kálvária környéke jó kilátóhely a Pilis, a Budai-hegység és a Gerecse felé.
A hegy keleti végében egykori kőbánya található, itt pihenőhely, tűzrakóhely is kialakításra
került. A területet nem érinti turistaút, azonban kisebb, 1-5 kilométeres séták a hegy körül
illetve a gerinc mentén tehetők, célszerű volna ezek javasolt irányát jelezni.
Jelenleg a Magos-hegy Csolnokhoz legközelebbi része (Kálvária-hegy) látogatott, itt vezetnek
gyalogutak. A hegy nyugatabbi kiemelkedéseit a növényvilág megőrzése érdekében nem
javasolt a turizmus célkeresztjébe állítani.
A Janza-völgyben kialakított horgásztavak a vízparti turizmus, horgászturizmus célpontjai
lehetnek.
Csolnok környéke nevezetes egykori szénbányáiról. Ezek emlékét őrzik a ma is fellelhető
akna-bejáratok, illetve az ezek helyén állított emlékművek. A IX. akna emlékműve a Kecskehegy északi lejtőjén található. Útjelzés kialakítása a XII. akna horgásztavaihoz és IX. aknához
javasolható. Ezen túl a területen alig vannak gyalogutak, ami így természetes védelmet jelent
az élővilág számára.
A Kecske-hegy északnyugati oldalában kialakított motocross-pálya a technikai sportok
kedvelőit vonzhatja ide.

Kulturális és egyéb értékek
•
•
•
•

Nepomuki Szent János Templom
Kálvária
Pincesor
Bányászati múzeum
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DÁG
Közigazgatási terület: 1.189 ha
Népesség (KSH 2010):
Natúrpark javasolt
területe:

946 fő

1.189 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen
Dág már az újkőkor óta lakott hely, másutt római- és vaskori leletek kerültek elő. Első
okleveles említése (Dagu) 1222-ből való.
A középkori Dág falu, amely akkor még mai helyétől DNY-ra helyezkedett el, Szent
Mihályról nevezett templomát említi az 1262-ben kelt oklevél is. A XIII. század második
felében Pilis megyéhez tartozott. Az 1332_37. évi pápai tizedjegyzék már jelentős egyházas
helyként említi. A török pusztítás után az 1560-as évekig lakott hely. Az 1570. évi török
adóösszeírás szerint "Tág" lakatlan puszta. A falu csak a XVIII. század elején települt újra
jelenlegi helyén főként a felvidékről érkező szlovák telepesekkel (később a környék
németlakta községeiből beköltöző német lakossággal). 1805-ben Dág elvált Kiscsévtől, újra
önálló plébániájú községgé vált. 1812-ben létesül iskolája feltehetően a mai óvoda helyén.
1826-ban a kegyúr klasszicista templomot építtetett.
1860-tól az akkori szlovák lakossághoz folyamatosan német anyanyelvű népesség áramlott a
faluba, így Dág a XVIII. század második felétől három nyelvűvé (német, magyar, szlovák)
válik, a németek és a szlovákok túlsúlyával. A XIX. és XX. század fordulóján többen
szerencsét próbálnak Amerikában. Az I. világháborúban 54-en vesznek részt, 14-en hősi
halált haltak. A két háború között a lakosság fő foglalkozása a bányászat. A gazdasági válság
évei alatt többen Franciaországba költöznek családjukkal, s ottani bányákban dolgoznak.
A II. világháborút követően Dágot mind a szlovák-magyar lakosságcsere, mind a német
kitelepítés részben érintette. A háború után a lakosság megélhetését a mezőgazdaság, valamint
a csolnoki bánya biztosította. A jó munkalehetőségnek köszönhetően lakossága 1970-ig
megháromszorozódott.

A település legfontosabb problémája:
A település működőképessége, intézményi és infrastrukturális állapota. A lakosság helyben
maradásának segítése, a fiatalok elvándorlásának megelőzése. Az iskola és óvoda megtartása,
közösségi terek szűkössége, leromlott állapotuk. Leromlott településkép, településközpont
hiánya, egységes településkép hiánya, rendezetlen felszíni vízfolyások, pihenőhelyek hiánya.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
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A település legfontosabb lehetősége:
A település földrajzi elhelyezkedéséből adódó ideális, élhető, korszerű, a kor körülményeinek
megfelelő, kényelmes, tiszta falu kialakítása, egységes arculattal, nemzetiségi hagyományokat
és vidéki életformát bemutató terek kialakítása, szabadidőparkok
és rekreációs
területhasznosítás, egyedi gasztronómiai attrakciók és borászati adottságok hasznosítása.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Görbe-hát
A terület a Keleti-Gerecse löszgyepeinek, sztyeprétjeinek jellemző képviselője. Nagy
fajgazdagságban találhatók meg itt a száraz- és félszáraz gyepek, a völgyaljban pedig nedves
élőhelyek, ligeterdők szegélyezik a patakvölgyeket. A gyepekben foltokat képeznek a
csepleszmeggy, a parlagi rózsa és jajrózsa alkotta pusztai cserjések.
A gyepek értékes növényfaja a sugaras zsoltina, az erdei szellőrózsa, a homoki kocsord, a
Szent László tárnics, a sárga len és számos egyéb védett, löszgyepekhez kötődő, illetve az
egykori nyílt tölgyesek emlékét őrző növényfaj.

Megőrzésre érdemes terület Dág térségében: a Görbe-hát

47/286

Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Allium sphaerocephalon (Bunkós hagyma), Anemone
sylvestris (Erdei szellőrózsa), Aster amellus (Csillagőszirózsa), Echium russicum (Piros
kígyószisz), Gentiana cruciata (Szent László-tárnics), Inula germanica (Hengeresfészkű
peremizs), Iris pumila (Apró nőszirom), Jurinea mollis (Kisfészkű hangyabogáncs),
Linum flavum (Sárga len), Linum hirsutum (Borzas len), Linum tenuifolium (Árlevelű
len), Lotus borbasii (Borbás-kerep), Onosma arenarium (Homoki vértő), Peucedanum
arenarium (Homoki kocsord), Phlomis tuberosa (Macskahere), Pulsatilla grandis
(Leánykökörcsin), Scabiosa canescens (Szürkés ördögszem), Serratula radiata (Sugaras
zsoltina), Sonchus palustris (Mocsári csorbóka), Stipa pulcherrima (Csinos árvalányhaj),
Taraxacum serotinum (Kései pitypang).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Fontos veszélyeztető tényezőt jelentenek az invazív növényafajok, elsősorban az akác és a
gyalogakác. Az akác jelenleg is nagy területeken található telepítve és innen spontán
terjedése folyamatos, a gyalogakác jelenleg kisebb területet borít, megjelenése azonban
teljesen spontán és erőteljes terjedése érzékelhető. Mindkét faj súlyosan veszélyezteti a
löszgyepeket és azok fajait, ezért visszaszorításuk sürgető feladat.
Dág térségében a fokozottan védett gyurgyalagnak több fészektelepe ismert.

Öreg-hegy
A Dág melletti Öreg-hegy értékét, a szomszédos Kecske-hegyhez hasonlóan a sztyeprétek
képezik. A közelség ellenére azonban számos egyedi vonást mutat az Öreg-hegy mind a
Kecske-heggyel, mind a Keleti-Gerecse más gyepeivel szemben. A hegyen száraz
árvalányhajas, csenkeszes és félszáraz szálkaperjés gyepek is megtalálhatók. Előbbiekben
jellemző a szürkés ördögszem, a hangyabogáncs, a borzas len és csinos árvalányhaj,
utóbbiakban a nagyvirágú gyíkfű, a spanyol bakszakáll és fekete kökörcsin. Itt található a
Gerecse legnagyobb bozontos árvalányhaj-állománya, szintúgy a leánykökörcsin hatalmas
populációja él itt. Szintén kiemelendő, hogy itt található a fehéres csüdfű egyetlen nem
sziklai termőhelye, mely országos szinten figyelemre méltó.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Astragalus vesicarius subsp. albidus (fehéres csüdfű),
Inula germanica (Hengeresfészkű peremizs), Iris germanica (Pázsitos nőszirom), Inula
oculus-christi (selymes peremizs), Linum flavum (sárga len), Lotus borbasii (Borbáskerep), Prunella grandiflora (nagyvirágú gyíkfű), Scabiosa canescens (szürkés
ördögszem), Stipa dasyphylla (Bozontos árvalányhaj), Stipa joannis (Pusztai árvalányhaj),
Taraxacum serotinum (Kései pitypang).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A terület északi és délkeleti részén tájidegen fajok alkotta ültetvények (északon főleg
feketefenyő, délen akácosok) és ezekkel elegyes spontán cserjések találhatók, melyek
terjedésükkel a gyepek élővilágát veszélyeztetik, ezért a tájidegen fajok eltávolítása
javasolt (elsősorban akác, feketefenyő, bálványfa, ezüstfa).
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Megőrzésre érdemes terület Dág térségében: az Öreg-hegy

Turisztikai vonatkozások:
A Görbe-hát északi részén található kis tavacska képezhet turisztikai célpontot, azonban a
területet turistautak nem érintik. Turistautak vezetése a völgyaljakban és a gerinceken
javasolható, elkerülve ezzel a meredek oldalak löszgyep-állományait, biztosítva ezzel a
vegetáció zavartalanságát.
Az Öreg-hegy elsősorban botanikai értékei miatt kiemelkedő. Jelenleg turisztikailag nem
ismert, nem látogatott, utakkal nem behálózott terület, a meredek oldalakban kialakult
fajgazdag gyepek nem jelentenek turisztikai vonzerőt, és nem is javasolt a turizmus ide
iráyítása.
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A terület Dággal közvetlenül szomszédos részeinek turisztikai hasznosítása merülhet fel,
mivel itt van a sportpálya is, így kapcsolódó rendezvények színhelye lehet, mindvégig a
növénytani értékek megőrzését tartva elsődlegesnek. (Korábban felmerült a faluval
szomszédos részek beépítése, mely részben a természeti értékek védelme érdekében nem
történt meg, ezért is került be a Natura 2000 hálózatba).

Kulturális és egyéb értékek
•

Szent Katalin Templom
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DOROG
Közigazgatási terület:

1.155 ha

Népesség (KSH 2010): 12.156 fő
Natúrpark javasolt
területe:

1.155 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Nem
Dorog a tervezett Gerecse Natúrpark keleti „városkapuja”. Területén az ásatások során római
kori padlófűtéses villa, vízvezeték-maradvány, mérföldkő, szarkofág és sok más emlék került
elő. A honfoglalást követően a közeli Esztergomban kiépült királyi székhely vonzásában lévő
Dorogon éltek a királyné szakácsai. A középkorban a négy égtájat összekötő utak találkoztak
itt, s vámszedési jogot gyakorolt az esztergomi káptalan. Nevét, mely Durug, Drug, Durugd
stb. alakban fordul elő, először 1181-ben említi oklevél.
Dorog a török hódítás idején elpusztult. 1542-1694-ig lakatlan helyként tartják számon.
Ezután német telepesek érkeztek ide három hullámban. Hozzájuk csatlakozott később a
visszatérő magyar lakosság. A huszadik századi fejlődés pedig idecsalta a cseh, morva vidék
és a Hunyad vármegyei (ma Románia) Petrozsény környékének bányászait, megteremtve
ezáltal a település kultúrájának sokszínűségét. Az 1700-as évek elejétől ismét közlekedési
csomópont a település. A Buda-Bécs útvonalon megépült postakocsi-állomásán gyakori
vendég a nyelvújító Kazinczy Ferenc, a mágnás és politikus Széchenyi István, valamint a jeles
fõúr, Wesselényi Ferenc.
Az 1767-75 között épült barokk római katolikus templom körül egyre szaporodtak a házak, az
utcák. A dorogi bányászatról az első írásos szerződés 1845-ben keletkezett. A századfordulón
Dorog vált a szénmedence központjává. A fővárossal vasút köti össze, s megoldódott a szén
dunai hajókon történő szállítása is.
A 20. század első évtizedeiben bányászkolónia, munkásotthon, bányatemplom, erdélyi stílusú
protestáns templom, két új iskola, óvoda, korszerű kórház, bányatiszti kaszinó, bányatiszti
lakások, községháza, s első világháborús emlékmű, sportpálya készült. Innen indult
pályafutása az olimpiai bajnokságot nyert "aranycsapat" két tagjának, Buzánszky Jenőnek és
Grosics Gyulának. A 19. század második felének európai hírű tudósa volt a botanikus Grundl
Ignác (1813-1878) plébános, a neves borász Gyürky Antal (1817-1879). Itt született és
működött az ornitológus és műgyűjtő Hopp Ferenc (1922-1988).
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A település legfontosabb problémája:
A város környezetállapotára erősen rányomta a bélyegét az évszázados szénbányászat és ipar.
Dorog kisvárosi mivolta ellenére jelentős ipari bázissal rendelkezik. Igaz, korszerű
technológiával, de a natúrpark szempontjából meglehetősen negatív kicsengéssel, itt működik
az ország legjelentősebb veszélyeshulladék égetője. A szén- és mészkőbányászat, valamint az
erre települt nehézipar sajnos mindmáig uralja a városképet. A medence-jellegből adódóan a
kritikus levegőminőség fokozott problémát jelent. A közlekedésből adódó
környezetszennyezés elsősorban a várost átszelő 10-es főforgalmi útból adódik.
A település legfontosabb lehetősége:
Az erőteljes urbanizáció és ipari jelleg ellenére Dorogon számos olyan lehetőség adott, amely
a leendő natúrpark szempontjából meghatározó. Mind a bakancsos, mind a kerékpáros, lovas,
horgászturizmus tekintetében, mind pedig az egyre inkább zöldülő ipari bázis egyre bővülő
távlatokat nyit a Gerecse Natúrpark keleti kapujában.

Legjelentősebb természeti értékek:
Kálvária-hegy
Dorog környéke a Gerecse és a Pilis átmeneti zónája, és itt érintkezik a hegység az alfölddel,
amik mind a fajokban való gazdagságot segítik elő. A Kálvária-hegy és környéke őrzi
mindazt a természeti értéket, ami a Kis-Kőszikla egykori élővilágából megmaradt. A
homoklepellel borított Kálvária-hegyen él a hegység egyik legjelentősebb homoki kocsord
állománya, ugyanitt egy felhagyott szőlő parcellájában az országosan alig néhány
termőhelyről ismert üröm-vajvirág.

Megőrzésre érdemes terület Dorog térségében: a Kálvária-hegy
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A Kis-Kőszikla még el nem bányászott északi lejtőjén van a dunai szegfű egyetlen gerecsei
előfordulása, és itt él a hegységben csak a Gete környékén előforduló sziklai zanót egy kisebb
állománya, valamint a fekete kökörcsin többezres állománya. Az Arany-hegyen szintén a
hegységben ritka homoki vegetáció jellemző, benne az európai jelentőségű homoki
nőszirommal.

Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Anemone sylvestris (erdei szellőrózsa), Aster amellus (csillagőszirózsa), Corispermum
nitidum (fényes poloskamag), Cytisus procumbens (sziklai zanót), Dianthus arenarius
(homoki szegfű), Dianthus collinus (dunai szegfű), Epilobium dodonaei (vízparti deréce),
Inula oculus-christi (selymes peremizs), Iris arenaria (homoki nőszirom), Jurinea mollis
(hangyabogáncs), Lathyrus pannonicus subsp. collinus (magyar lednek), Linum hirsutum
(borzas len), Linum tenuifolium (árlevelű len), Orchis militaris (vitézkobor), Orobanche
loricata (üröm-szádorgó), Oxytropis pilosa (csajkavirág), Peucedanum arenarium (homoki
kocsord), Phlomis tuberosa (macskahere), Pulsatilla nigricans (fekete kökörcsin), Scabiosa
canescens (szürkés ördögszem), Stipa joannis (hegyi árvalányhaj), Stipa pulcherrima
(csinos árvalányhaj), Taraxacum serotinum (kései pitypang).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A természeti értékeket elsősorban a Kis-Kőszikla ma is üzemelő és terjeszkedő kőbányája
veszélyezteti, az utóbbi években az északi oldal még megmaradt molyhos-tölgyesének
területe tovább csökkent, míg a bánya tovább növekedett.
A homoki gyepeket a terepmotorozás veszélyezteti.
Dorog térségében a fokozottan védett gyurgyalagnak több fészektelepe ismert.

Turisztikai vonatkozások:
A Kis-Kőszikla megmaradt természetes élőhelyei egyrészt biztonsági (kőbánya
szomszédsága) másrészt a növénytani értékek védelme érdekében a turizmus elől elzárandók.
A Kálvária-hegyen érdeklődésre tarthat számot a Kálvária, és a fölötte emelt bányászati
aknatorony, mely területeken a látogatás nem korlátozandó. Egyeztetések és egyetértés után a
biztonsági előírásokat betartva megfontolandó a művelésből kivont bányatelkek
nagyközönség előtti megnyitása.

Kulturális és egyéb értékek
•
•
•

Kálvária
Bányász jubileumi emlékmű
Mária-barlang
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DUNAALMÁS
Közigazgatási terület:

1 481 ha

Népesség (KSH 2010):

1 523 fő

Natúrpark javasolt területe:

1 481 ha

Védettség:
• Országos védettségű terület
(Dunaalmási Kőfejtők)
• Natura 2000 Természetmegőrzési Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Ramsari Terület (Tatai tavak)
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):

Igen

Dunaalmás a tervezett Gerecse Natúrparkot északról határoló Duna-völgyben helyezkedik el.
A 10-es főközlekedési út révén fontos megállító szerepe lehet az üdülőfalu-szerepkörre
törekvő településnek. Dunai kikötője révén a víziturizmus terén vannak kiváló lehetőségei, az
ezredforduló előtt újrafakadt kénes karsztforrásai révén pedig a több évszázados fürdőkultúra
feltámasztásában játszanak fontos szerepet. Jeles bortermő hely, a falu fölött emelkedő
gerecsei hegyek pedig a turizmus több ága számára jó lehetőséget kínálnak.
Dunaalmás a Duna-völgy és a Gerecse találkozásánál fekvő, üdülési szerepkörrel is
rendelkező település. Az 1980-as évekig Neszméllyel egyesítve alkotta „Almásneszmélyt”, de
azt követően önálló községként törekszik üdülési arculatát erősíteni és Szlovákia felé a kompszerepét kialakítani. Az elmúlt évtizedekben jelentős számú üdülő, hétvégi ház épült ki a
Dunára néző hegyoldalon, az ezredforduló előtt újrafakadt kénes forrásai révén pedig egykor
jelentős fürdőkultúráját igyekszik feleleveníteni.
A Tatai kistérség északi határvonalán, a Duna partján a 10-es számú főúton Neszmély után,
vagy az 1-es útról Tata után letérve, míg vasúton az Esztergom-Komárom vonalon közelíthető
meg. Dunaalmás – az előkerült régészeti leletek tanúsága szerint – ősidők óta lakott hely. A
helység első írásos említése 1094-ból származik. A településnek jelentős egyháztörténeti
múltja van: a Pannonhalmi apátság már 1213-ban bencés templomot és kolostort építtetett a
községben. Ezt 1529-ben a törökök elpusztították. A községbe 30 év múlva református
családok települtek, akik a romos templomot kijavították és birtokba vették. A mai templom –
a régi helyén – 1894-ben épült, eklektikus stílusban. A Duna fölé magasodó domboldalon áll
a település 1754-ben épült, barokk stílusú katolikus temploma, melynek berendezése a XVIII.
században készült. Dunaalmás művelődéstörténetének meghatározó emléke Csokonai Vitéz
Mihályhoz kapcsolódik. Szerelme és múzsája Vajda Júlia (Lilla) Dunaalmáson élt. A főutcán
álló Csokonai Művelődési Házban 1971-ben emlékszobát hoztak létre, mely a későbbiekben
néprajzi, helytörténeti anyaggal is bővült, előzetes bejelentkezéssel látogatható. A szomszédos
parkban 1966-ban állították fel a költő szobrát. Lilla sírja, az irodalomkedvelők
zarándokhelye a templomdombon, a temetőben található. A község jelentős ipartörténeti
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emléke a két malom. Az Által-ér torkolatában épült (ma romos állapotban lévő) kis malom
története a török időkig vezet vissza. A nagy malom vízimalomnak épült a XVII. században,
1917-ben alakították át dieselmotoros hengermalommá. 1964-ig működött, mikor a
Dunaalmás és Naszály községek földterületéből létrehozott termelőszövetkezet számára
feleslegessé vált, majd állaga egyre romlott. Felújítása az 1990-es években kezdődött és
napjainkban is tart. A községben található továbbá a 15 éves háborút lezáró 1606-os, ún.
zsitvatoroki béke emlékműve, amely a békekötés helyszínének állít emléket.
Dunaalmás egyik legfőbb természeti értékét – a kitűnő földrajzi elhelyezkedés mellett – az a
langyos, kénhidrogénben gazdag karsztforrás jelenti, amely a községet régóta ismert
fürdőhellyé tette. E forrás – a tataiakhoz hasonlóan – az elmúlt évtizedekben elapadt,
napjainkban azonban ismét újjáéledőben van. Ugyancsak kiemelkedő értékkel bír a
Dunaalmási Kőfejtő országos védettségű területe, amely az évmilliók geológiai
fejlődéstörténetének megkapó tanúfalai mellett egy római kori kőhordó utat is kínál az erre
látogatónak. Dunaalmáson található a Vértestől a Dunáig mintegy 53 km hosszon kanyargó
Által-ér torkolata is. Dunaalmáson a személyhajó kikötő 2003. május 1.-től üzemel újra.
Dunaalmás a neszmélyi borvidék része, ezért minden ősszel szüreti felvonulást és bált
tartanak. Gyakran rendeznek hajókirándulásokat is. Az „Almások Almása” nevű országos
helytörténeti- és ügyességi verseny ötlete és 1999. évi első megrendezése is Dunaalmás
nevéhez kötődik.
Dunaalmáson lovarda működik széleskörű szolgáltatásokkal (lovas oktatás, lovagoltatás,
fogatozás, lovas túra, lovasbemutató, lovastorna, horgászat, simogató udvar, játszótér).
A községben egy 11 fő befogadására alkalmas panzió és három, összesen 60 fős
befogadóképességű vendégház működik. Dunaalmás két étterme összesen kb. 120 vendéget
tud fogadni.
Dunaalmás sokarcú település. A Duna folyam, a Gerecse északi peremhegyei, a Kisalföld
lapos háta és az Által-ér völgye még megannyi értéket őriz.

Védett területek (ld. térkép)
•
•
•
•

Dunaalmási-kőfejtők Természetvédelmi Terület
Tatai Tavak Ramsari Terület
Natura 2000 Élőhelyvédelmi Terület
Nemzeti Ökológiai Hálózat

Geológiai, földtani értékek
• Dunaalmási-kőfejtők TT
• Csokonai-forrás 20-24 fokos
Növénytani értékek (ld. térkép)
Védett növényfaj
bunkós hagyma
fényes poloskamag
rucaöröm

Latin név
Allium sphaerocephalon
Corispermum nitidum
Salvinia natans
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Eszmei érték
5000
2000
2000

Állattani értékek (ld. térkép is)
Fehér gólya
Parlagi sas
Uhu
Vízimadarak

1-2 pár költ rendszeresen. Rendszeresen előfordulnak kajtár csapatok,
illetve a nyári vonulás során nagyobb csapatok is megpihennek.
Időszakos megtelepedési és telelési terület található.
Alkalmilag 1 pár költ.
A Duna folyam közigazgatásra eső szakasza jelentős vonuló és
telelőhelye számos kárókatona, vöcsök, gém, kócsag, réce, bukó, sirály
fajnak.

Látványpontok
Kőpite-hegy
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
•
•
•
•
•
•
•
•

Dunaalmási-kőfejtők Természetvédelmi Terület
Tatai Tavak Ramsari Terület
Csokonai-forrás 20-24 fokos
Vajda Julianna (Csokonai Lillája) sírhelye a dunaalmási temetőben
Csokonai Lilla emlékszoba
Református templom kertje, zsitvatoroki emlékkő – itt köttetett a zsitvatoroki béke
Két műemlék malom (az egyik török időszaki)
Mészárosmajor (lovaglás)
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DUNASZENTMIKLÓS
Közigazgatási terület:

777 ha

Népesség (KSH 2010):

416 fő

Natúrpark javasolt területe:

777 ha

Védettség:
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Fokozottan védett: Nagy-Somlyó
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Natura
2000
Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):

Nem

Dunaszentmiklós (Niklo) a Gerecse legkisebb (400 főt alig meghaladó lélekszámú)
települése. Kilátójából kiváló körpanoráma nyílik a szlovákiai Felvidéktől a távoli völgyben
húzódó Tatáig és azon túl a Vértesig. A természeti látnivalókon és hatalmas szőlőültetvényein
túl a néhány éve itt kiépült holland üdülőfalu révén a wellness-szolgáltatások is elérhetők.
Dunaszentmiklós a Gerecsei Natúrpark egyik jól fejleszthető attrakcióhelyszínévé válhat.
Dunaszentmiklós zsáktelepülésnek számít, hiszen csak Tata, Szomód felől rendelkezik
kiépített közúti kapcsolattal, míg a Duna-völgy (Neszmély) felé csupán egy rossz minőségű,
bár szilárd burkolatú út ereszkedik le. Tatától északkeleti irányban található Dunaszentmiklós,
a németajkú, Szomóddal egy körjegyzőséget alkotó település az elmúlt néhány évben kezd új
funkcióval megtelni.A közeli gerecsei hegyek turisztikai vonzerejét növelik, míg a határában
húzódó (nagyobb részben Neszmély területén telepített) szőlővidék borászati jelentőségét
erősíti.
A 10-es főútról Süttő után balra letérve, vagy a Tatáról Szomódon keresztül megközelíthető, a
Gerecse-hegység szélén, a Dunára ereszkedő völgyben épült Dunaszentmiklós területe már a
római korban is lakott volt. Első középkori említése 1382-ből való. 1529-ben a Bécs felé
vonuló török csapatok elpusztították a falut, s a XVIII. századig nem is települt újra. A község
mai szerkezete az Esterházy József által 1733-ban idetelepített római katolikus németek
építkezési hagyományait idézi. A település katolikus temploma 1911-ben épült neogótikus
stílusban. A község megtekintésre érdemes különlegességei a löszfalba vájt, egymástól 10-15
méterre sorakozó lyukpincék, melyek közül a legnagyobbak hosszúsága eléri a 15 métert is. A
táj szépsége és a település teljes közművesítettsége külföldi befektetőket is vonzott a faluba: a
150 különböző típusú apartmant magába foglaló és egyszerre mintegy 750 vendéget
befogadni képes 5 csillagos „Panorama Residence Duna” holland üdülőfalu az
élményfürdővel együtt már fogadja a vendégeket.
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Dunaszentmiklós határában található a 427 m magas Nagy-Somlyó, amely – barlangjával
együtt – a Gerecsei Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területe. A közeli erdők a fekete
gólya fészkelő helyeként ismertek, a hegylábi legelők pedig számos ragadozó madár
táplálkozó területei. Dunaszentmiklósról kiváló túrák tehetők mind a Központi-Gerecse
irányába, mind pedig a hegység legnyugatibb pontját jelentő Kőpite felé. Talán ezen a
községen lehet látni azt, hogy miképpen is élhetett egy gerecsei hegylábi közösség. Még a mai
napig is legel a birka, a marha a község legelőin. És még a mai napig is lehet látni parlagi sast
az égen. Kedvező adottságokat kínál a falu a természeti értékek megőrzéséhez.
Dunaszentmiklóson van a székhelye a Rákóczi Vadásztársaságnak. A község külterületén
mintegy 1000 méter hosszú quad pálya található és folyamatban van egy paintball pálya
létesítése. Az Emu-Pannónia Állatfarmon egzotikus állatokat tekinthetnek meg az érdeklődők.
A faluban két panzió és két vendégház működik, összesen kb. mintegy 30 fő
befogadóképességgel. Az Ifjúsági Szálló 18 fő fogadására alkalmas. A Zöld Akác Vendéglő
120 fős.
Védett területek (ld. térkép)
•
•
•
•
•

Gerecsei Tájvédelmi Körzet
Fokozottan védett természetvédelmi terület – Szász-völgy
Natura 2000 Madárvédelmi Terület
Natura 2000 Élőhelyvédelmi Terület
Nemzeti Ökológiai Hálózat

Geológiai, földtani értékek
Somlyó-barlang (a barlang csak az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével és
vezetővel látogatható!)
Kultúrtörténeti és régészeti értékek
Római út és határkő
Szent-Miklós püspök templom
Növénytani értékek (ld. térkép)
Védett növényfaj
tavaszi hérics
bókoló keltike
nagy ezerjófű
turbánliliom
madárfészek
erdei békaszem
tavaszi görvélyfű
pilisi bükköny

Latin név
Adonis vernalis
Corydalis intermedia
Dictamnus albus
Lilium martagon
Neottia nidus-avis
Omphalodes scorpioides
Scrophularia vernalis
Vicia sparsiflora

Eszmei érték
2000
2000
5000
2000
5000
5000
2000
5000

Állattani értékek (ld. térkép)
Fekete gólya
Gyöngybagoly
Gyurgyalag

1 pár költ.
1 pár költ a templom tornyában.
jelentős egyedszámú fészektelepek.
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Fehérhátú fakopáncs
Kis légykapó
élőhely található a környező erdőkben.
Látványpontok
Öreg-hegy (kilátó)
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
Öreg-hegy (megfigyelő torony)
Büdös-kút
Lezárt, nem látogatható helyek
A község közigazgatási területére eső Szász-völgy fokozottan védett természeti területe.
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EPÖL
Közigazgatási terület: 1.252 ha
Népesség (KSH 2010):
Natúrpark javasolt
területe:

652 fő

1.252 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi jelentőségű védett természeti
terület
• Természeti terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):

Igen

Epöl határában már a rézkor időszakából találtak leleteket. Több edénytöredék és két
kőbuzogány került elő. Ugyancsak a Nagyhegyi-dűlőben koravaskori leletek is előfordultak.
A legtöbb régészeti lelet a római korból való. A Kőkúti-dűlőben gazdag sírokat tártak fel, de a
Palkóvölgyben is római kori leletekre bukkantak. Az Árpád-korból falmaradványok,
edénytöredékek, használati eszközök maradtak.
Első okleveles említése 1225-ből való. Ekkor Epöli Benedek földet és erdőt vásárolt itt. A
falu egy része királynéi birtok volt. Az itt lakók a királynak boradóval szolgáltak. 1270-ben V.
István - koronázásának emlékére - Epöl falut az esztergomi káptalannak adományozta.
Az ún. Öregszentegyház-dűlőben épült középkori templomáról 1332-tol az 1700-as évek
elejéig vannak adataink. Az 1564-es királyi adólajstrom már az elpusztult falvak közt említi.
Csak a török kiűzése után kezdett lassan benépesülni.
A XVIII. század elején Sándor Menyhért gróf szlovákokat és németeket telepített le. A XIX.
század elejére a református magyarok elköltöztek a községből, s a Sándor gróf által
betelepítettek nagy része elmagyarosodott. A XIX. század közepén még több vízimalma is
gabonát őrölt.
A két világháborúban között a kereskedelmet 2 szatócs üzlet, valamint az 1920-ban alakult
Epöli Hangya Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet látta el. Iskolája is ebben az időben,
1929-ben épült. Közigazgatásilag 1871-1920 között az únyi körjegyzőséghez, majd ezután
1950-ig a bajnai körjegyzőséghez tartozott. A lakosság lélekszámához mérten az egyesületi
élet igen élénk volt. A II. világháború utáni évtizedekben a lakosság főként a bányánál talált
munkát. Termelőszövetkezete 1959-ben alakult, amely később a bajnai részévé vált.
Epöl (Bajna székhellyel) 1973 január 1-től közös községi tanáccsá alakult, majd 1989-ben vált
ismét önállóvá.
68/286

Fontosabb beruházások az elmúlt 4 évben:
- orvosi rendelő építése
- játszótér építése ÚMVP forrásból
- közpark felújítása, rendbetétele
- tájház bővítése egy nyitott színnel LEADER forrásból
A település legfontosabb problémája:
Csak társulásban megoldott a háziorvosi szolgálat, az állatorvos, a fogorvosi ellátás. A
takarékszövetkezet helyi ügyfélfogadást tart a településen heti 1 alkalommal. Leromlott, a
szakmai minimumnak nem megfelelő háziorvosi rendelő, természeti környezet
kihasználatlansága, egységes településkép hiánya.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
Különleges tájképi értékek megőrzése, bemutathatóvá tétele, a falusi hagyományokat és
mesterségeket bemutató interaktív közösségi és rekreációs terek kialakítása, kőbánya
turisztikai hasznosítása, tanösvények kialakítása, helyi, hagyományőrző rendezvények
támogatása. Honos állattartásra épülő turisztikai fejlesztések segítése, állatsimogató, erdei
iskola.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]

Legjelentősebb természeti értékek:
Fehér-szikla és környéke
A Keleti-Gerecse központi jelentőségű területe, ahol a lösz- és sziklai vegetáció páratlan
gazdagságban és átmenetben figyelhető meg. A Juhállás, Kettes-szikla, Fehér-szikla és
Babály oldalában és csúcsain sziklai vegetáció fejlődött ki, míg a hegyoldalakban a különböző
vastagságú löszrétegen száraz és félszáraz pusztai gyepek alakultak ki. A hazánkban löszön
jellemző növényfajok széles skálája fordul itt elő (nagyvirágú pacsirtafű, csajkavirág, piros
kígyószisz, sárga len, csinos árvalányhaj) gyakran hatalmas egyedszámban. A nagy
egyedszámnak köszönhető több hibrid kialakulása (pl. Prunella ×bicolor, Prunella
×intermedia, Inula ×hybrida). A Fehér-szikla oldalában található a magyar nyúlkapor egyetlen
gerecsei állománya. A gyepek mellett csepleszmeggy és parlagi rózsa alkotta sztyeppcserjések
foltjai is megtalálhatók itt. A sziklákon megjelenik több, a Gerecse déli részének dolomitján
jellemző faj, mint az ezüstaszott és a sziklai perje és itt van a cseplesz lucerna egyetlen
gerecsei előfordulása.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Aster amellus (Csillagőszirózsa), Cotoneaster niger
(fekete madárbirs), Echium russicum (Piros kígyószisz), Epipactis helleborine
(széleslevelű nőszőfű), Gentiana cruciata (Szent László-tárnics), Inula germanica
(Hengeresfészkű peremizs), Inula oculus-christi (selymes peremizs), Iris pumila (Apró
nőszirom), Isatis tinctoria (csülleng), Jurinea mollis (Kisfészkű hangyabogáncs), Linum
flavum (Sárga len), Linum hirsutum (Borzas len), Linum tenuifolium (Árlevelű len),
Onosma arenarium (Homoki vértő), Orchis purpurea (Bíboros kosbor), Oxytropis pilosa
(csajkavirág), Phlomis tuberosa (Macskahere), Polygala major (nagyvirágú pacsirtafű),
Platanthera bifolia (kétlevelű sarkvirág), Prunella grandiflora (nagyvirágú gyíkfű),
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Scabiosa canescens (Szürkés ördögszem), Serratula radiata (Sugaras zsoltina), Sonchus
palustris (Mocsári csorbóka), Sternbergia colchiciflora), Stipa eriocaulis (délvidéki
árvalányhaj), Stipa joannis (hegyi árvalányhaj), Stipa pulcherrima (csinos árvalányhaj),
Stipa tirsa (hosszúlevelű árvalányhaj), Taraxacum serotinum (Kései pitypang), Trinia
ramosissima (magyar nyúlkapor).

Megőrzésre érdemes terület Epöl térségében: a Fehér-szikla és környéke

Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Jelentős veszélyeztető tényező a terepmotorozás, mely nem kíméli a löszgyepeket,
sziklagyepek és erdőket sem. A talaj felszaggatásával gyom-sávok jönnek létre megbontva
ezzel a gyepek integritását és teret adva a növényi inváziónak.
Az Ádistáció egyes részein előrehaladott a cserjésedés folyamata (galagonya, vadrózsa,
kökény), itt a cserjék ritkítása és visszaszorítása szükséges.
A Babály platóján és oldalában levő feketefenyvesek természetes fafajok alkotta erdőkre
való lecserélése szintén javasolt.
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Az extenzív állattartás, legeltetés a területen támogatandó volna, ez sok esetben átveheti a
költséges természetvédelmi kezelések szerepét.
Epöl térségében a fokozottan védett gyurgyalagnak több fészektelepe ismert, de a hegység
egyik legnagyobb értékeként számon tartott kerecsensólyom is fészkel a közelben.

Palkó-hegy és környéke
A Palkó-hegytől a Vörös-hegyig húzódó terület a Vörös-hegyi-patak völgyét és az afölött
húzódó dombsort foglalja magában. Míg a terület északi részén a vastag löszlepel
jellemző, délen a Vörös-hegyen kiterjedt sziklagyepek találhatók. Itt található a Gerecse
legnagyobb piros kígyószisz állománya (Natura 2000 jelölő növényfaj) és szintén jelentős
állománya él itt a keresztesvirágúak közé tartozó csüllengnek. A Vörös-hegyi-patak ártere
gerecsei viszonylatban jelentős, mivel itt több kilométer hosszan fennmaradtak a patakot
szegélyező rétek, tocsogók, ami a Gerecsében egyedülálló.

Megőrzésre érdemes terület Epöl térségében: a Palkó-hegy
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Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Echium russicum (Piros kígyószisz), Inula germanica
(hengeres peremizs), Inula oculus-christi (selymes peremizs), Iris pumila (apró nőszirom),
Isatis tinctoria (csülleng), Jurine mollis (hangyabogáncs), Lathyrus pannonicus subsp.
collinus (magyar lednek), Linum flavum (sárga len), Linum tenuifolium (Árlevelű len),
Lotus borbasii (Borbás-kerep), Onosma arenarium (Homoki vértő), Ornithogalum
pyramidale (Nyúlánk sárma), Phlomis tuberosa (macskahere), Prunella grandiflora
(nagyvirágú gyíkfű), Serratula radiata (Sugaras zsoltina), Stipa pulcherrima (Csinos
árvalányhaj).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Elsődleges veszélyeztető tényező a terepmotorozás, ami különösen a Palkó-hegyet érinti,
súlyosan veszélyeztetve a védett és közösségi jelentőségű növényfajok élőhelyeit és
állományait.
A Palkó-hegy platóján szintén jelentős terhelést jelentenek a siklóernyőzők, akik a
siklóernyőzés okozta taposáson túl autóval hajtanak a hegy platójára további taposást és
szennyezést okozva.
A Vörös-hegyet nagy kiterjedésű feketefenyő-telepítés borítja, ezen állományok itt
őshonos fajokra (virágos kőris, molyhos tölgy, kocsánytalan tölgy, csertölgy) való
lecserélése javasolt.

Turisztikai vonatkozások:
A településen a falusi turizmus keretében működik vendégház. A községet élénk kulturális
élet jellemzi, minden évben éves programterv szerint rendeznek a községben programokat,
helyi és nemzeti ünnepeket. Az itt élők fontosnak tartják megemlékezni pl. a Doni áttörés,
vagy a Trianoni gyásznap évfordulójáról. Rendszeresek a tavaszköszöntő, ill. nyárbúcsúztató
családi sport délutánok, főzőversenyek, de minden évben szerveződik egyhetes alkotótábor
is. Több civil szervezet is működik a településen – Falufejlesztési Közalapítvány,
Faluközösségi Egyesület, Búzavirág Népdalkör, Római Katolikus Egyházközségi Testület,
Epöl Községi Polgárőr Egyesület, Szent Erzsébet Karitász csoport, Önkéntes Tűzoltó
Egyesület – akiknek a közös összefogásával valósulnak meg a helyi programok. A környék
alaposabb megismerésére gyalog-, ill. kerékpártúrák szerveződnek, melyek kapcsolódnak a
község egy-egy nevezetesebb évfordulójához, ill. személyiségéhez, pl. 50 km-es dr. Erdős
Mátyás körtúra, Deák József emléktúra. A település arculatát elsősorban a falusi turizmus
értékmegőrző, hagyományápoló és közösségformáló szellemisége mentén kívánják formálni
felelős vezetői.
A Falufejlesztési Közalapítvány működteti a községben a tájházat, melyet ebben az évben
szeretnének bővíteni egy alkotó- és bemutató műhellyel. A közalapítvány ezt a fejlesztést
pályázat útján kívánja megvalósítani, ahol bemutatják a község hagyományos mesterségeit, és
a régi hagyományokat egyaránt.
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Túracélpontok:
• Az Őr-hegy epöli oldalában található Öreglyuk rétegbarlang, mely kiválóan
bemutatja a mészkőbarlangok kialakulásának főbb fázisait. A hegy tetejéről páratlan
kilátás nyílik a Gerecse vonulataira, és az alattuk megbúvó településekre.
• A Babály vonulatának legutolsó dél-keleti tömbje a Szarka-berek, melynek tetején a
Kőszikla sziklacsoport fehérlik. A tetején álló túrázó elé a környék legszebb
körpanorámája tárul. Kiválóan látni a Gerecse, Pilis, Budai-hegyek ill. a Dunazug
vonulatait.
• Juh-állás ősborókás, melynek területén több helyen látni forrásvízi mészkősziklákat.
Vadvirág tábor:
A Vadvirág Tábort az Általános Iskola tantestülete a nyári szünetben szervezi meg, melyre az
ország minden pontjából várnak iskolás csoportokat táborozni.
Mottójuk:
„Neked írjuk e sorokat, s invitálunk kies falunkba, mely a Gerecse és Pilis közt, szelíd
domboktól övezve rejtezik szépen, s vár Téged is, Kedves Táborlakó.
Kicsiny, de annál vendégszeretőbb és sokat rejtőbb ez a helység: EPÖL
E-mint: Egészséges Elvonulás
P-mint: Pihentető Pihegés
Ö-mint: Önzetlen Összetartozás
L-mint: Levegős Lankák
Mert mindezeket megtalálod nálunk, Vándorom. Sőt, többet is.”

A terület, hagyományaiból kiindulva kiválóan alkalmas volna kiterjedtebb extenzív
állattartásra (elsősorban birka), a kapcsolódó objektumok, infrastruktúra egyrészt még
rendelkezésre állnak, másrészt felújítandók; mindez jelentős turisztikai vonzerőt képezhet.
Jelzett turistautak nincsenek, gyalogutak ösvények azonban igen, ezek jelzése javasolt, hogy a
környező településekről bejárható legyen a terület (új gyalogutak kialakítása nem szükséges
és nem is javasolt). Budapestről Máriahalom és Sárisáp is közvetlen buszjárattal elérhető és
Bajnára is érkezik közvetlen buszjárat, így ezek figyelembe vétele célszerű a turistautak
jelzése során.
A Palkó-hegy jelenleg a siklóernyősök egyik célterülete. Ez a jövőben is fenntartható,
azonban a terület látogatásának szabályozása szükséges (követve a csolnoki példát). Egyéb
részei gyalogosan is nehezen megközelíthetők, így közvetlen turisztikai jelentőségük nincsen.
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GYERMELY
Közigazgatási terület:

4 545 ha

Népesség (KSH 2010): 1.388 fő
Natúrpark javasolt
területe:

4 545 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Természeti terület
A Gerecse Natúrparkhoz
Nem
csatlakozott (2012):
Gyermely nem csupán a „Tészta fővárosa”, hanem olyan kistelepülés, amely a Gerecse egyik keleti
kapujaként megannyi természeti értéknek nyújt otthont. Gyarmatpuszta híres vadasparkja, KözépEurópa egyik legnagyobb vadgesztenyés erdeje, a pacalosi kocsányos tölgy hagyásfák, a Csenkei-rét, a
védett növények sokasága seregnyi látnivalót nyújt. A gyarmatpusztai Metternich-kápolna az életében
„Ördöglovasként” ismertté vált Sándor Móric gróf nyughelye.

Első írásos említése 1188-ból származik, Germin néven. A falu a veszprémi káptalan
birtokába került. A középkor folyamán egy ideig az esztergomi káptalané is volt, míg végül a
tizenöt éves háborúban elnéptelenedett. A XVIII. századi újratelepülésben a környező falvak
református magyar lakossága játszott nagy szerepet. A középkortól jelentős szőlőművelést
folytató falu 1784-ben a gróf Sándor családé lett.
Gyarmatpuszta Gyermelyhez tartozó településrész. A második világháború végéig SándorMatternich birtok része volt. 1850-ben épült vadászkastély a körülötte elterülő vadaskerttel
ma elsősorban a vadászokat vonzza.
Talán az összes település közül a legrosszabb adottságú, rossz természeti potenciálokkal
rendelkező terület. A közigazgatási határ keleti és nyugati része még természetközeli, de
középső része „agrársivatag”.
Kultúrtörténeti és régészeti értékek
Gyarmatpusztai kápolna - Sándor Móric sírhelye
Gyarmatpusztai kastély
Gyermely-Gyarmatpusztai bevezető út mellett és kastély környékén az 1800-as években
telepített vadgesztenye fasor
Szent-István templom
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Növénytani értékek
Faj magyar neve
tavaszi hérics
bunkós hagyma
csillagôszirózsa
fehér madársisak
sárga koronafürt
fekete madárbirs
nagy ezerjófû
magyar zergevirág
kislevelû nôszôfû
magyar repcsény
homoki szalmagyopár
sallangvirág
hengeresfészkû peremizs
selymes peremizs
apró nôszirom
tarka nôszirom
hangyabogáncs
magyar lednek
turbánliliom
gérbics
árlevelû len
Borbás-kerep
bársonyos kakukkszegfû
bíboros kosbor
ezüstvirág
homoki kocsord
macskahere
nagyvirágú gyíkfû
leánykökörcsin
sugaras zsoltina
kerti berkenye
vetôvirág
csinos árvalányhaj
kései pitypang
pilisi bükköny
pusztai meténg

Latin név
Adonis vernalis
Allium sphaerocephalon
Aster amellus
Cephalanthera damasonium
Coronilla coronata
Cotoneaster niger
Dictamnus albus
Doronicum hungaricum
Epipactis microphylla
Erysimum odoratum
Helichrysum arenarium
Himantoglossum caprinum
Inula germanica
Inula oculus-christi
Iris pumila
Iris variegata
Jurinea mollis
Lathyrus pannonicus
Lilium martagon
Limodorum abortivum
Linum tenuifolium
Lotus borbasii
Lychnis coronaria
Orchis purpurea
Paronychia cephalotes
Peucedanum arenarium
Phlomis tuberosa
Prunella grandiflora
Pulsatilla grandis
Serratula radiata
Sorbus domestica
Sternbergia colchiciflora
Stipa pulcherrima
Taraxacum serotinum
Vicia sparsiflora
Vinca herbacea

Állattani értékek
Barna kánya – 1 pár fészkel.
Fekete gólya – 1 pár költ.
Látványpontok
Góré-hegy
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
Gyarmatpusztai kápolna - Sándor Móric sírhelye
Gyermelyi-víztározó (horgásztó)
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Eszmei érték
2000
5000
2000
5000
5000
2000
5000
10000
5000
5000
2000
100000
2000
2000
5000
5000
2000
5000
2000
10000
5000
5000
5000
10000
2000
2000
5000
5000
10000
5000
2000
10000
5000
2000
5000
2000

Lezárt, nem látogatható helyek
Gyarmatpusztai kastély és vadaskert
Kezelési, helyreállítandó és fejlesztési területek
Védett területek területi kiterjedésének és természetességének fenntartása, megőrzése!
Vörös-hegyi patak völgyének rehabilitációja
Bence-vár és Vörös-hegy környékének cserjementesítése
Gyarmatpusztai vizes élőhelyek helyreállítása
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HÉREG
Közigazgatási terület: 2 713 ha
Népesség (KSH 2010): 1.073 fő
Natúrpark javasolt
területe:

2 713 ha

Védettség:
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Természeti terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen

Héreg a Gerecse egyik legkisebb, mindössze 1070 lakosú települése. Árpádkori település és
fennállása óta magyarok lakják. A Gerecse legmagasabb hegyeinek ölelésében meghúzódó
falu a maga csendjével, tiszta levegőjével, gyönyörűen felújított főutcájával, templomával és
népszerű rendezvényeivel egyre több látogatót vonz és népessége is stabil.
Héreg sajátossága, hogy a falu közepén egy 7,5 hektáros Ősnádas található, ami a kevés
gerecsei vizes élőhely egyik legjelentősebbjének számít. A környező hegyeket számos
turistaút hálózza be, közülük az Országos Kék Jelzés a török kori történelmi emlékhelyet is
rejtő Pusztamarót mellett halad el.
Héreg tájháza, idős présházai, kútjai, templomai, régi parasztportái mind-mind olyan
hangulatot és látnivalókat nyújtanak, amelyekhez egyébként egyre távolabbi vidékekre
lennénk kénytelenek utazni. A községben működő Opál Lovasudvar kiváló lovaglási,
sétakocsikázási és szálláslehetőséget kínál az aktív kikapcsolódást keresők számára.
Héreg a Gerecse Natúrpark létrehozásában különösen érdekelt, mert a tájvédelmi körzet és
Natura 2000 nyújtotta kötöttségek ilyen módon előnnyé formálhatók. Héreg fejlődésének fő
iránya egyébként is egybecseng a leendő natúrpark központi gondolatával: a természeti és
kulturális értékek megőrzésével és a helyi termékek, szolgáltatások szervezettebb „piacra
vitelével”.
A Gerecse szívében a Nagy-Gerecse hegy DK-i lábánál fekszik. 1326-ban kerül először Hereg
néven említésre. Az esztergomi éreskséghez tartozott. A hódoltság ideje alatt elnéptelenedett
településre a környező falvak magyar lakosai közül költöztek be 1662-től.
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Klasszikus központi gerecsei táj. Még most is őrzi faluképével, a gazdálkodásával a régi idők
hangulatát, pillanatképeit.
Kultúrtörténeti és régészeti értékek
Késő barokk templomok (műemlékek).
Jellegzetes régi falukép, házak.
Tájház
Szent-László templom
Növénytani értékek
Faj magyar neve
tavaszi hérics
erdei szellôrózsa
magyar bogáncs
fehér madársisak
kardos madársisak
piros madársisak
bókoló keltike
fekete madárbirs
nagy ezerjófû
magyar zergevirág
magyar repcsény
selymes peremizs
tarka nôszirom
magyar lednek
turbánliliom
bársonyos kakukkszegfû
erdei békaszem
bíboros kosbor
kétlevelû sarkvirág
tavaszi görvélyfû
bozontos csukóka
kerti berkenye
csinos árvalányhaj
pilisi bükköny

Latin név
Adonis vernalis
Anemone sylvestris
Carduus collinus
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Corydalis intermedia
Cotoneaster niger
Dictamnus albus
Doronicum hungaricum
Erysimum odoratum
Inula oculus-christi
Iris variegata
Lathyrus pannonicus
Lilium martagon
Lychnis coronaria
Omphalodes scorpioides
Orchis purpurea
Platanthera bifolia
Scrophularia vernalis
Scutellaria columnae
Sorbus domestica
Stipa pulcherrima
Vicia sparsiflora

Eszmei érték
2000
2000
5000
5000
5000
5000
2000
2000
5000
10000
5000
2000
5000
5000
2000
5000
5000
10000
2000
2000
2000
2000
5000
5000

Állattani értékek
Kígyászölyv – 1 pár költ.
Gyöngybagoly – 1 pár fészkel.
Fehérhátú fakopáncs és kis légykapó – jelentős élőhely a Gerecsében.
Látványpontok
Nagy-Gerecse hegy
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
A falu a legtöbb gerecsei túra kiinduló és végpontja, kiváló célpont.
Kis Király-kút
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Rekettyés-kút
Király-kút
Gyökér-kút
Páter-kő
Remény-kút
Bársonyos-kút
Kezelési, helyreállítandó és fejlesztési területek
Védett területek területi kiterjedésének és természetességének fenntartása, megőrzése!
Belső-tó vízellátásának megoldása, kezelése
Szent-László patak völgyének természetközeli állapotának megőrzése, helyreállítása
Gyökér-kút és Pap-rét rehabilitációja
Tanösvény
Az Ősnádas és a Királykút környékére elkészültek a tanösvény tervek.
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KOCS
Közigazgatási terület: 5 826 ha
Népesség (KSH 2010):

2.632 fő

Natúrpark javasolt
területe:

5 826 ha

Védettség:
• Natura 2000
Természetmegőrzési Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi
terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen

Kocs jellegzetes kisalföldi település, a középkorban kifejlesztett lóvontatta jármű névadó
települése. A szelíd lankák között elhelyezkedő falu kiváló földjeiről, néphagyományairól,
kultúrájáról is híres. Kevesen tudják, hogy református temploma dunántúli viszonylatban a
legnagyobb (1500 ülőhelyes) befogadóképességű. A falu határában emelkedő geodéziai
mérőtoronyból pedig a régió egyik „legmesszelátóbb” körpanorámája tárul fel, hiszen a
Felvidék dombjaitól a Gerecsén, Vértesen és Bakonyon át a Pannonhalmi-dombságig és a
komáromi folyami kikötő daruerdejéig mintegy 40 km sugarú táj látható be.
Először 1237-ben említi oklevél Ruch, Koch formában. A település történelme a bronzkorig
nyúlik vissza. Az Árpád-kor emlékét egy templom maradványa és temetője őrzi. 1727-ben az
Esterházy-család birtokába került a terület és már ekkor volt vendégfogadója. A Tekevár Kocs
legrégebbi, még feltáratlan műemléke, az egykori földvárat Árpád előtt kb. 300 évvel itt
átvonuló nomád nép építette. Ma már csak egy domború földhányás emlékeztet rá. Az 1300as években épült Szent Mihály római katolikus templom mellé 1759-ben barokk stílusú
tornyot építettek, a templomot pedig 1880-ban átalakították eklektikus stílusban. A ma is álló
református templomot 1869-ben áldották meg, amely az építtetők szerint tükrözi a református
vallás nemes egyszerűségét. A templom muzeális értékű kegytárgyai az 1600-1700-as
évekből származnak.
A Kocs határában húzódó nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek között rendkívül értékes
löszgyepek húzódnak számos értékes, ritka növény- és állatfajt őrizve. Kocs területén
jelentősebb erdő nem található, a dűlőutakat azonban minden irányban fasorok kísérik,
jellegzetes tájkaraktert nyújtva Kocs külterületének.
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Kocs 8/2002. (III.1.) számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervében
megjelölésre kerültek mindazon épített értékek, amelyek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
nyilvántartása szerint országos műemléknek számítanak. Ezek:
•
•
•
•
•

Katolikus templom
Polgármesteri hivatal régi épülete
Kocsi major
Katolikus plébánia
Tájház

Helyi védelem alatt álló értékek:
• Református templom
• Református templom előtti I-II. világháborús emlék
• Kocs-Mocsai-vízfolyás feletti téglaboltozatú híd a Temető utcában

Református templom

A kocsi Tájház

A 2700 lakosú falu Tatától 9 km-re fekszik. Először 1237-ben említi oklevél Ruch, Koch
formában. A helyi bognárok által készített kocsi szekér a községről, Kocsról kapta a nevét. A
település történelme a bronzkorig nyúlik vissza. Az Árpád-kor emlékét egy templom
maradványa és temetője őrzi. 1727-ben az Esterházy-család birtokába került a terület és már
ekkor volt vendégfogadója. A Tekevár Kocs legrégebbi, még feltáratlan műemléke, az
egykori földvárat Árpád előtt kb. 300 évvel itt átvonuló nomád nép építette. Ma már csak egy
domború földhányás emlékeztet rá. Az 1300-as években épült Szent Mihály római katolikus
templom mellé 1759-ben barokk stílusú tornyot építettek, a templomot pedig 1880-ban
átalakították eklektikus stílusban. A ma is álló református templomot 1869-ben áldották meg,
amely az építtetők szerint tükrözi a református vallás nemes egyszerűségét. A templom
muzeális értékű kegytárgyai az 1600-1700-as évekből származnak.
Az 1769-ben Fellner Jakab által tervezett uradalmi kocsma; a XVII. század végi barokk
kocsimajor; az 1820-ban épített, 1887-ben átépített volt kúria, mely ma Polgármesteri Hivatal;
az 1994-ben épített Faluház; az 1996-ban egy parasztházból felújított Tájház, mely
információt nyújt a vidék és a falu múltjáról az idelátogató érdeklődők számára. Kocs híres
találmányának, a kocsiszekérnek állít emléket a Kocsi Múzeum.
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Kocs kulturális életét
számos
közösségi esemény, hagyományos
rendezvény, felvonulás, nemzetközi
néptánc találkozó színesíti, amelyek
sorából országosan is kiemelkedik a
Kocsi Kocsitoló Verseny, amelyet
2009-ben immár 11. alkalommal
rendeztek meg.
A 2007-es évben került sor a Tájház
melletti nyitott szín (közösségi tér)
kialakítására és a Kocsi Múzeum
bővítésére
a
LEADER+
vidékfejlesztési támogatás révén.
Kocs és közigazgatási területe a Győr-Tatai Kisalföld keleti részén található. Növényföldrajzi
szempontból a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Alföld flóravidékének Kisalföld
flórajárásához (Arrabonicum) tartozik. A település határában országos védettséget élvező
természeti terület nem található. A település keleti határában húzódó szántóterületek a Natura
2000 hálózat Madárvédelmi Területeinek képezik részét.
Szinte valószerűtlen, hogy egy „unalmas” kisalföldi tájon, amelyen évszázadok óta a
mezőgazdálkodás a meghatározó, ahol végeláthatatlan szántóföldek húzódnak és a köztük
megmaradt kisebb gyepfragmentumok milyen hihetetlenül gazdag növény- és állatvilágot
őriznek. Olyan kincs ez Kocs számára, amelyet a ma embere szinte kétkedve fogad: hogy
létezik ennek a gépesített, agyonnemesített, túlszabályozott világnak még olyan szeglete, ahol
ritka növény- és állatfajok szinte múlt századi háborítatlanságban élnek. E háborítatlanság
azonban múló és törékeny. Kocs kezében a lehetőség, hogy döntsön ezek fennmaradásáról!
Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 8/2002. (III.1.) számú határozatával
elfogadta a Településszerkezeti tervét, amely a helyi táj- és természetvédelem tekintetében is
számos tájértékű fasor valamint a legértékesebb területnek tartott Hosszú-völgy védetté
nyilvánítását irányozta elő. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ez a védettség egyelőre
csupán szándéknak tekinthető, hiszen ezen értékek 1996. évi LIII. tv. szerinti védetté
nyilvánítására még nem került sor, bár ezt szorgalmazó civil kezdeményezések voltak már az
elmúlt években.
Kocs egyik legnagyobb természetvédelmi jelentősége a nagykiterjedésű szántóföldi
kultúrákhoz kötődő sokezres vadlúdcsapatok, melyekben számos fokozottan védett, európai
ritkaság is megfigyelhető. Őket persze követik a fokozottan védett ragadozófajok, így a
rétisas, parlagi sas és szirti sas is. Ezen ősztől-tavaszig itt élő többezres (néha több tízezres!!)
madárcsapatok Kocs határában találják meg legbiztosabban táplálékbázisukat. Védelmük
sokkal kevésbé köthető konkrét területhez, de ezek egyik legfontosabbja a Natura 2000
rendszerébe bekerült (Kocs keleti határa).
Az alábbiakban a legjelentősebb természeti értékeket tekintjük át, amelyek vonatkozásában a
helyi védetté nyilvánítás nem halogatható sokáig. Sajnos az országos védettség több éves
előkészítést tenne szükségessé, így a helyi szintű oltalom alá helyezés remélhetőleg, sokkal
előbb lehetségessé válik.
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Természetvédelmi szempontból értékes területek
Hosszú-völgy
Természetvédelmi szempontból a legérdekesebb, országos jelentőségű, védelemre érdemes
terület, mely a környező, alább tárgyalt gyepekkel együtt az egész Kisalföldön egyedülálló
vegetációt őriz.
A Hosszú-völgy természeti értékét a kivételesen jó állapotban megmaradt löszgyepek adják.
Egykor nyílt lösztölgyes erdőssztyepp lehetett itt, de a tölgyeket már nagyon régen kivágták.
Az első katonai felmérés térképe (XVIII. század vége) is már fátlan területnek ábrázolja.
Sajnos a gyepek nagy részére akácot telepítettek, mely alatt az őshonos vegetáció elpusztul, és
a helyén erdei gyomnövényzet jelenik meg. Néhol, ahol az akácfák nem érzik jól magukat és
felnyílnak, még megmarad az eredeti növényzet. Jellemzőbb azonban sajnos az akácsarjak
intenzív terjedése a még megmaradt gyepekben.
A terület természetvédelmi értékét tehát a fokozott védelemre javasolt (Borhidi–Sánta 1999)
löszpusztarétek (Salvio-nemorosae-Festucetum rupicolae) és a törpemandulás (Prunetum
tenellae) cserjések adják. E társulások számos védett növényfajnak nyújtanak menedéket.
Közülük is külön kiemelendő a tarka sáfrány (Crocus reticulatus), melynek több százezres
állománya él itt, valamint az önálló társulást is alkotó törpemandula (Amygdalus nana).
Mindkét fajnak itt a Kocs környéki löszgyepekben van az egyetlen ismert kisalföldi
előfordulása. Utóbbi faj esetében egyben az egyik legnyugatibb populációja. Hasonló státusú
a macskahere (Phlomis tuberosa) is, mely elterjedési területének nyugati határán, a
Kisalföldön szintén csak itt a kocsi gyepekben található. További védett fajok: tavaszi hérics
(Adonis vernalis) (több tízezer), selymes boglárka (Ranunculus illyricus), nagyezerjófű
(Dictamnus albus), szürkés ördögszem (Scabiosa canescens), selymes peremizs (Inula oculuschristi), kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), budai imola (Centaurea sadleriana),
bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), törpe nőszirom (Iris pumila), bíboros kosbor
(Orchis purpurea), hengeresfészkű peremizs (Inula germanica), kései pitypang (Taraxacum
serotinum).
A Hosszú-völgyben célszerű lenne a kaszálás fenntartása a völgyalji gyepekben, valamint
esetleg kíméletes, a természetvédelmi hatóságok felügyelete mellett folytatott extenzív
legeltetés a domboldalakon. A terjedő akácsarjakat lehetőleg minél nagyobb területen vissza
kellene szorítani, valamint a további erdősítési kísérletekkel felhagyni. Károsan befolyásolják,
degradálják a gyepeket az egyre népszerűbb technikai sportok (pl. motocross, quad) is.
Hasonlóan károsak a kora tavaszi égetések (főleg a tarka sáfrány állományát befolyásolják).
Faragó-dűlő
Kisebb löszgyepfragmentum egy közel kör alakú völgyben. Az itt található löszpusztarét
(Salvio-nemorosae-Festucetum rupicolae) sokban hasonlít az előző területnél említetthez.
Külön érdekessége, hogy a völgyben körbehaladva az északra néző oldalaktól a délies
kitettségű részek felé a növényzet folyamatosan változik. Botanikai értékei közül kiemelendő
a mintegy 2500 töves tarka sáfrány (Crocus reticulatus) állomány, a macskahere (Phlomis
tuberosa), valamint a Kocs környékén csak innen ismert nagyvirágú gyíkfű (Prunella
grandifolia). További védett növényfajok: tavaszi hérics (Adonis vernalis), selymes peremizs
(Inula oculus-christi), selymes boglárka (Ranunculus illyricus), bunkós hagyma (Allium
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sphaerocephalon), budai imola (Centaurea sadleriana), hengeresfészkű peremizs (Inula
germanica), kései pitypang (Taraxacum serotinum).
Zoológiai értékei közül a hazánkban egyre ritkább ürgét (Spermophilus citellus) emelhetjük
ki, melyből 15-20 pár él a területen. Az utóbbi években végzett vizsgálatok során előkerült
innen a magyar futrinka, több védett ormányos bogár és egyéb védett ízeltlábú. Egyes
években pedig itt fészkel Európa egyik legritkább ragadozómadara, a kerecsensólyom (Falco
cherrug), melynek stabil vadászterülete is húzódik itt.
Védelemre javasolt terület. Természeti értékeinek fenntartása érdekében kívánatos továbbra is
a kaszálás, melyet célszerű lenne a völgy felsőbb, igaz meredekebb részeire is kiterjeszteni. A
kora tavaszi égetésekkel itt is fel kellene hagyni (lásd Hosszú-völgy).
Badacsony-dűlő
Mély völgy a Faragó-dűlőtől délre. Nagy részét mára akácos, illetve cserjés borítja, de a
völgyaljban, illetve a dombtetőn még megtalálhatóak a löszpusztarétek kisebb-nagyobb
fragmentumai. Botanikai értékei közül mindenekelőtt a 650 tőből álló tarka sáfrány (Crocus
reticulatus) populációt, a macskaherét (Phlomis tuberosa), valamint a törpemandulát
(Amygdalus nana) kell kiemelni. További védett növényfajok: tavaszi hérics (Adonis
vernalis), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), budai imola (Centaurea sadleriana),
hengeresfészkű peremizs (Inula germanica), kései pitypang (Taraxacum serotinum).
Zoológiai értékei közül a kerecsensólyom (Falco cherrug) emelendő ki, de itt is
valószínűsíthetők a Faragó-dűlőnél jelzett védett állatfajok is.
Védelemre javasolt terület. Kezelésekor a gyepek további becserjésedését, illetve az
akácsarjak terjedését kell megakadályozni. A kora tavaszi égetéseket mellőzni kellene.
Mogyorós-Gurgyal
A területen nagyobb kiterjedésben, változatos természetességi állapotú löszgyepek
találhatóak. Egy részük degradált, fajszegény, más részük cserjésedik, de vannak jobb
állapotú löszpusztarétek is. Védett növényfajok: macskahere (Phlomis tuberosa), tavaszi
hérics (Adonis vernalis), selymes peremizs (Inula oculus-christi), hengeresfészkű peremizs
(Inula germanica), kései pitypang (Taraxacum serotinum).
Védelemre javasolt terület. Egy részén évekkel ezelőtt már volt cserjeirtás. Ez jó hatással volt
a löszgyepre, mely így regenerálódni tudott. Továbbra is célszerű lenne a gyepek legeltetéssel,
illetve kaszálással történő hasznosítása, fenntartása.
Halom-csúcs
A falutól délre található egykori legelő nagy részén ma összefüggő, zárt akácos állományokat
és akácosodó gyepfoltokat találunk. Jelentősek a talajbolygatással járó emberi tevékenységek
is: egykori szeméttelep, motocross, stb. A megmaradt gyepfragmentumok fajokban már
elszegényedtek, de még részben őrzik a korábbi erdőssztyepp bizonyos fajait. Védett
növények közül a tavaszi hérics (Adonis vernalis) kisebb populációja került innen elő.
Célszerű lenne a még megmaradt gyepfoltok megőrzése és a birkákkal történő legeltetés
folytatása mellett a felnövő akácsarjak eltávolítása.
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Kocsi-legelő
A falutól északra, egészen a településhatárig húzódó, a Kocs-Mocsai-vízfolyás menti,
többnyire mezofil gyepterületek tartoznak ide. A múlt század első feléből innen jelzett szikes,
illetve szikesedő gyepeknek ma már nyomát sem találjuk, helyüket szántók, illetve a
„meliorált”, felülvetett, tápanyagbevitellel is átalakított gyepek foglalják el. Botanikai
szempontból a falu felé eső, még üdébb gyepek, valamint az erősen „csatornásított” vízfolyás
mente az érdekesebbek. Védett növényfajok közül a mocsári csorbóka (Sonchus palustris)
került innen elő. Célszerű lenne a gyepek további fenntartása, legeltetése (szarvasmarha,
esetleg ló), kaszálása, lehetőleg extenzív (különösen a falu felőli részen) hasznosítása. A
vízfolyás további kotrásait, mélyítéseit kerülni kellene, többek között a fűhozam érdekében is.
A terület zoológiai vonatkozásban is érdekes, hiszen nagyobb tavaszi vízállások idején néha
jelentős mennyiségű bíbic és egyéb partimadár (köztük az egyébként ritka aranylile)
gyülekezik itt, de alkalmanként nagyobb létszámú darucsapat is leszáll a tocsogókra.
Kíméletet érdemlő terület.
Kocs-Mocsai-vízfolyás
Bár a vízfolyás a falutól délre már mély árokban csordogál, keskeny vizenyős szegélyében
érdekesebb növényfajok is előfordulnak. Ilyen például a nagy termetű, sárga virágú, védett
mocsári csorbóka (Sonchus palustris). A vízfolyás mentén több helyen előfordul a vidra
(Lutra lutra) is, amelyről egy néhány éve elütve talált példány árulkodik.

Védett növényfajok előfordulása Kocs közigazgatási területén
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LÁBATLAN
Közigazgatási terület: 2.635 ha
Népesség (KSH 2010): 5.390 fő
Natúrpark javasolt
területe:

2.635 ha

Védettség:
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Fokozottan védett természeti terület
(Nagy-Pisznice)
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi jelentőségű védett természeti
terület
A Gerecse Natúrparkhoz
Igen
csatlakozott (2012):
A városi rangot 2004-ben elnyert Lábatlan a Gerecse Natúrpark egyik lehetséges északi
kapuja. A városképet és a táj arculatát ugyan még alapjaiban meghatározza a mintegy 140
éves múltra visszatekintő cementgyár és a hozzá tartozó kő- és márgabánya, valamint a többi
Duna-parti ipari üzem, de az utóbbi években egyre igényesebben modernizálódó város olyan
látnivalókat is kínál, mint a Gerenday-ház, a XV. századi református templom vagy a Sziklaykert.
A város határában található a Gerecse egyik legféltettebb fokozottan védett területe, az 544
méter magas (a hegység harmadik legmagasabb pontjának számító) Pisznice, amelynek
oldalában a hegység leghosszabb – mintegy 500 méter járathosszúságú – barlangrendszere
nyílik. Évezredes múltú kőbányájának endemikus és rendkívül ritka növény- és állatfajai azt
jelzik, hogy ez a Gerecse legzavartalanabb vidéke.
Az önkormányzat 2004-ben rendeletet hozott a környezet védelméről, melyben az ingatlanok
és a közterületek tisztántartását, az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetését szabályozzák. A
városnak a 2006-2011 közötti időszakra környezetvédelmi programja is van. A település
jelentős iparral rendelkezik. A felszín alatti vízkészletek megőrzése stratégiai feladat. A
település ivóvízbázisa a közeli Duna, de a havária helyzetek kezelésekor döntő lehet a
település számára a jó minőségű alternatív ivóvíz készlet.
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A mezőgazdasági tevékenység jelentősége napjainkban növekszik. Az utóbbi években a
parlag területek aránya csökken a településen. Teret nyer a ’bio’ gazdálkodás, melynek
termékeit helyi biopékség dolgozza fel.
A település meleg, kiegyenlített mikroklímájú domboldalain, főként a kertek területén
hagyományos tájhasználat a szőlőművelés. A szőlő feldolgozásához, bor készítéséhez szép
pincesorok alakultak ki a belterület közelében. A szőlőtermesztés hagyományainak
megőrzésében vállal szerepet a 2001-ben alakult a Gerecseháti Hegyközség. A Hegyközség
jelenleg 128 regisztrált taggal rendelkezik Lábatlan, Nyeregesújfalu és Bajót szőlősgazdáinak
köréből.
A település legfontosabb problémája:
Oktatási infrastruktúra, közösségi terek leromlott állapota, 10. számú főútvonal jelentős
forgalma, városi szabadtéri színpad fedetlensége, Duna-part kihasználatlansága,
rendezetlensége, helyi vállalkozások technológia-fejlesztési nehézségei, a foglalkoztatotti
létszám megtartásának nehézségei, a helyi élelmiszeripar versenyképességének megtartása,
egységes településkép hiánya.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
Általános iskola fejlesztése, Duna part turisztikai hasznosítása, Gerecse gazdag növény- és
állatvilága, a település történelmi múltjához kötődő turisztikai attrakciók újraélesztése, pezsgő
vizisport élet, víziturizmus, helyi alapanyagokat felhasználó tradícionális vállalkozások.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]

Legjelentősebb természeti értékek:
Búzás-hegy környéke
A terület értékét a hegységperemi szituáció, a hegyvidék és a Duna völgyének találkozása
adja, mely kiemelkedő biodiverzitást eredményez itt.
A Búzás-hegy szélsőségesen száraz sztyeprétjein az országosan igen ritka üröm-szádor a
kiemelkedő ritkaság. A Poc-kő és a Borovicskás közötti területen él hazánk egyik
legnagyobb, több száz töves sallangvirág-állománya.
A Gerecsében egyedül itt, a Lábatlani-patak völgyében fordul elő a lecsüngő sás, és a patak
alsó szakaszát a Gerecsében szintén kuriózumként puhafás ligeterdő szegélyezi, szintén
megemlítendők a Pecek-hegy tövében elterülő nedves rétek.
A Kis-Bersek-hegy és Öreg-hegy egykori szőlőiben a művelés megszűnt, ezeket a helyeket az
eredeti vegetáció ritka, ma védett fajai visszahódították, így többek között a sallangvirág
állományának egyes részei is egykori szőlők helyén találhatók.
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Megőrzésre érdemes terület Lábatlan térségében: a Búzás-hegy környéke

Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Aconitum vulparia (Farkasölő sisakvirág), Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Agrostemma
githago (Konkoly), Allium sphaerocephalon (Bunkós hagyma), Anemone sylvestris (Erdei
szellőrózsa), Aster amellus (Csillagőszirózsa), Cephalanthera damasonium (Fehér
madársisak), Cephalanthera rubra (Piros madársisak), Clematis integrifolia (Réti iszalag),
Dictamnus albus (Nagyezerjófű), Epipactis microphylla (Kislevelű nőszőfű), Gentiana
cruciata (Szent László-tárnics), Himantoglossum caprinum (bíboros sallangvirág), Inula
germanica (Hengeresfészkű peremizs), Iris germanica (Pázsitos nőszirom), Iris pumila
(Apró nőszirom), Iris variegata (Tarka nőszirom), Jurinea mollis (Kisfészkű
hangyabogáncs), Lilium martagon (Turbánliliom), Linum hirsutum (Borzas len), Linum
tenuifolium (Árlevelű len), Lotus borbasii (Borbás-kerep), Neottia nidus-avis
(Madárfészek), Onosma arenarium (Homoki vértő), Orchis militaris (Vitézkosbor), Orchis
purpurea (Bíboros kosbor), Ornithogalum pyramidale (Nyúlánk sárma), Peucedanum
arenarium (Homoki kocsord), Platanthera bifolia (Kétlevelű sarkvirág), Polygala major
(Nagy pacsirtafű), Pulsatilla grandis (Leánykökörcsin), Scrophularia vernalis (Tavaszi
görvélyfű), Sonchus palustris (Mocsári csorbóka), Sorbus domestica (Kerti berkenye),
Stipa joannis (Pusztai árvalányhaj), Stipa pulcherrima (Csinos árvalányhaj), Taraxacum
serotinum (Kései pitypang), Vicia sparsiflora (Pilisi bükköny).

Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Jelentős veszélyeztető tényező a növényi invázió, melyért elsősorban három faj, a
kanadai- és magas aranyvessző, valamint az ezüstfa felel. Az aranyvesszők főleg a
nedvesebb völgyaljakban képeznek monodomináns állományt, de mára a domboldalakra
is felkúsznak. Az ezüstfa a Hármashatár közelében képez helyenként áthatolhatatlan
tájidegen cserjést. Az ezüstfa visszaszorítása a fák kivágásával és újbóli kihajtásuk
megakadályozásával, míg az aranyvesszők visszaszorítása rendszeres kaszálással érhető
el.
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A területen nagy számban találhatók meg a bányászathoz köthető, használaton kívüli
műtárgyak, ezek eltávolítása természet-, táj-, és balesetvédelmi szempontból is kívánatos.
Lábatlan határában a fokozottan védett vándorsólyom, darázsölyv, barna kánya, gyurgyalag,
néha kövirigó, fehérhátú fakopáncs, kis légykapó is fészkel. A Nagy-Pisznice barlangjaiban,
üregeiben számos denevérfaj legnagyobb gerecsei állományai telelnek rendszeresen.

Turisztikai vonatkozások:
A területen egyedül a piros jelzés halad keresztül Lábatlanról Pusztamarót irányába, azonban
a Lábatlan környékén levő látnivalók felé újabb jelzések kialakítása volna indokolt.
Turisztikai vonzerőt képezhetnek az egykori kőbányák (Pockő, Ördöggát, Tóhát), ahol a
meglevők mellett további pihenők alakíthatók ki. Minden esetben ügyelni kell azonban a
bányaperemek biztonságossá tételére.
Tiszta időben az Búzás-hegy és az Öreg-hegy csúcsáról szép panoráma nyílik a Duna
balpartjára egészen a Kárpátok vonulatáig. A Búzás-hegy, Kis-Bersek-hegy és Öreg-hegy
gyalogutakkal nem érintett részei a növényzet számára biztosíthatják a zavartalanságot és
védelmet.
A Gerecsei Tájvédelmi Körzet a kijelölt útvonalakon gyalogosan látogatható. A NagyPisznice fokozottan védett természeti területe csak engedéllyel vagy vezetővel látogatható.
A Bajót, Nyergesújfalu, Süttő és Lábatlan alkotta mikrotérségen belüli együttműködés egyre
intenzívebb. Korábban valamennyi Duna-parti településen felmerült jacht-kikötő építése, de
nyilvánvalóan elegendő egy kikötő a legoptimálisabb helyszínen.
Népszerűek a térségben a közösen megrendezett események, ilyen jó példa az Ister-Granum
Eurorégió IX. Mária Valéria Híd, X. Nemzetközi Borverseny, melyet Párkányban rendeztek
meg, de a lábatlani borosgazdák is képviselték magukat.
A városban nagyon népszerű a Virágos Lábatlanért mozgalom, amelyet 2005-ben kezdtek el,
és több kategóriában is lehet nevezni: utca, utca-csoport, lakótömb és intézmény kategória.
Nagyon fontos a város szépítése céljából, mert a lakók is magukénak érzik, és tehetnek
valamit városuk szebb környezetéért.
A város egyik jellegzetessége a több mint 100 éves négy hársfa, amiket a piszkei képviselő
testület Erzsébet királyné halálának emlékére 1898-ban ültetett a Kálvária-domb tetején. A
négy fából kettő kipusztult az elmúlt 100 évben, a fennmaradt kettő hárs közül pedig az
egyiket 2006-ban ismeretlen tettesek felgyújtották.
A város egyik neves közösségi színtere a Gerenday-ház és a Gerenday-kert, mely egyben
arborétum is. 1890-ben Gerenday Antal kőfaragó faiskolát és többségében örökzöldekből álló
gyűjteményt létesített. Az egykor európai hírű botanikus kertet a két világháború súlyosan
megviselte, növényállománya megritkult, majd a háborút követően a faiskola megszűnt. A
városháza mögött elterülő arborétumot 1977-ben védetté nyilvánították, majd 1999-től kezdve
a növényeit pótolták,a megtekinthetőség érdekében kiépítették. 2003-tól felújítva, szabadtéri
színpaddal kiegészítve várja látogatóit.
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A település külterületén jelentős erdőterület található. Az erdőgazdálkodási tevékenységet
össze kell hangolni a természetvédelem érdekeivel, a természetvédelmi tevékenységgel,
valamint a helyi lakosság és a kirándulók turisztikai igényeivel. A természeti környezet
megismerését lehetővé tevő Dávid-völgyi tanösvény kialakítása is a tervek között szerepel.

Egyéb értékek
Szent István, Boldogasszony templom
Geológiai, földtani értékek
Sárkány-lyuk, Pisznice-barlang (vezetővel és/vagy engedéllyel látogatható), Pisznice Határbarlang, Pisznicei-zsomboly
Alapszelvények
Porckői-bányától D-re eső árok (jura-kréta)
Nyagda-völgy (jura, kréta, felső jura-alsó kréta)
Berseki-bánya (kréta)
Kecskekő (felső triász)
Tölgyháti-kőfejtő (felső triász, alsó, középső és felső jura)
Küszörűkő-bánya (kréta1-2)
Porc-kő (alsó jura)
Nagy-Pisznice (jura, triász, kréta) Fokozottan védett terület!!!!
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LEÁNYVÁR
Közigazgatási terület:

725 ha

Népesség (KSH 2010): 1.715 fő
Natúrpark javasolt
területe:

725 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Természeti terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Nem
Leányvár nevét a hagyomány szerint a község határában emelkedő hegy gerincén a régmúlt időkben
álló apácakolostorról és várról kapta, ezeknek azonban ma már nyomuk sincs. A falu határából a
rézkortól kezdve vannak régészeti leletek. Vaskapu pusztán és környékén római és avar kori
edénytöredékek egyaránt előfordultak.
A falu első okleveles említése 1270-ből való. Ekkor Csév és Csolnok szomszédjaként említik.
Neve nem Leányvár, hanem Volmód. Nevét a középkorban élt Volmód nemzetségről kapta.
Az 1320-as években e területen említenek egy Alberth nevű falut is, amely a királyi erdőőrök
faluja volt. A török pusztítások után új helyen népesült be a XVIII. század közepén. A
többségében német nyelvű lakosokat a Sándor család telepítette be német földről.
A községben ma óvoda, általános iskola, könyvtár, orvosi rendelő, posta, vasútállomás,
étterem, tűzoltóság és rendőrség is működik.
Az önkormányzat az elmúlt években sikeresen pályázott a művelődési ház felújítására az
IKSZT kialakítására. A település vezetőségének célja ezen kívül új építési telkek kialakítása a
Kálvária-dombon, a vízelvezetés megoldása, útfelújítások, iskola épületének korszerűsítése.
Mind fontos feladatok, melyek elengedhetetlenek egy falu életében, mert ezen fejlesztések
hiányában elhaló faluról beszélhetünk csak. Fontosnak tartják a civil szervezetek aktív
működését, programjaikon való közös részvételt, a helyi német nemzetiségűek támogatását is.
A település legfontosabb problémája:
A civil szervezetek működésének a szűköséssége: a Művelődési Ház bővítésre szorul,
közszolgáltatások háttérinfrastruktúrája elavult, közösségi terek leromlott állapota, turisztikai
fogadókészség hiányosságai.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
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A település legfontosabb lehetősége:
Civil szervezeteink aktívan és jól dolgoznak a hagyományőrzés és sport terén,
környezettudatosság iránti elkötelezettség, öko-tábor, lakóterületbővítés.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Falu-feletti-dűlő
A terület a Pilis és Gerecse közötti régió dombvidékéhez tartozik, fő értékei az itt levő száraz
és félszáraz, löszleplen kialakult gyepek. A gyepek mellett a Vaskapupusztai-patak völgye
érdemel említést, ahol a patakot helyenként igen széles sávban nádasok szegélyezik, mely
társulás igen ritka a Gerecse területén.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Allium sphaerocephalon (Bunkós hagyma), Inula oculus-christi (selymes peremizs), Iris
pumila (Apró nőszirom), Jurinea mollis (Kisfészkű hangyabogáncs), Linum hirsutum
(Borzas len), Orchis militaris (vitézkosbor), Prunella grandiflora (Nagyvirágú gyíkfű),
Scabiosa canescens (Szürkés ördögszem), Stipa joannis (Pusztai árvalányhaj), Taraxacum
serotinum (kései pitypang), Vinca herbacea (Pusztai meténg).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A dombokon veszélyeztető tényező a cserjésedés, mely különösen tájidegen fajok esetén
jelent komoly természetvédelmi problémát. Emellett a terepmotorozás jelent gondot, ami
a természetközeli gyepekben mindenképpen visszaszorítandó.

Megőrzésre érdemes terület Leányvár térségében: a Fehér-szikla és környéke
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Leányvár határában látható Komárom-Esztergom megye egyik legnagyobb parti fecske
telepe, valamint a fokozottan védett gyurgyalag több fészektelepe is.

Turisztikai vonatkozások:
A Falu-feletti-dűlő elsősorban növénytani szempontból értékes, turisztikai látványosság,
vonzerő nincsen, turistautak nem érintik, így várhatóan nem képez turisztikai célterületet.
Egyéb értékek
•

Kolostor-hegy (mint kilátópont is)
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MÁRIAHALOM
Közigazgatási terület: 1.085 ha
Népesség (KSH 2010):
Natúrpark javasolt
területe:

673 fő

1.085 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Természeti terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Nem
Máriahalom mintegy 5000 éve lakott, amiről számos újkőkori, római és Árpád-kori lelet
regél. A Gerecse itt már csupán 200 méteres dombokká szelídül, az erdők is már csak
szigetszerűen maradtak meg, de a falu határa még számos természeti és kultúrtörténeti értéket
őriz.
Eredeti neve (1936-ig) Kirva volt. Régészeti leletek a késő bronzkorból kerültek elő. A
Kolostorhegyen a löszös agyagos domb tetején az urnasíros kultúra nyomai maradtak meg. A
homokbányánál kora vaskori csöbör töredékekre találtak. A Békahegynél és az ún. Trettplatzdűlőben római kori telep maradványaira bukkantak.
Az első okleveles említése 1255-bol való. 1273-ban az óbudai apácák szereztek itt birtokot. A
török korban sem pusztult és néptelenedett el. Ezt bizonyítja az 1570-es összeírás, ahol a
lakott faluként tüntetik fel. A török utáni időszakban sem nőtt jelentős mértékben a lakosság.
1715-ben mindössze 11 háztartást írtak össze. Lakói szlovákok voltak. Már a XVI. században
Úny birtokosai szerezték meg a Nagy- és Kis-Kirvából álló pusztát, amelyből a
tulajdonképpeni község született. A budai apácák 1718-ban visszaperelték a községet, s a
szerzetes rend feloszlatásáig, 1782-ig itt gazdálkodtak. 1785-85-ban Würtemberg
tartományból katolikus németeket telepítettek ide. Iskolája 1812-re készült el. A híres kirvai
fehér bor eljutott a monarchia több területére is egészen addig, amíg a filoxéra el nem
pusztította a szőlőket. Körte, alma és szilva termelése is jelentős volt ebben az időszakban.
Emeletes présházaiban gabonát, gyümölcsöt, bort egyaránt tároltak.
A II. világháború végén 4 hónapon keresztül hadszíntér volt a község és környéke. A háborút
követő kitelepítések a német lakosság többségét érintették. A felnőtt lakosság a bányákban
talált munkát, vagy a mezőgazdaságból élt. Megalakult a Szabadság Tsz., amely 1961-ben
beleolvadt az únyi, majd a sárisápi tsz-be.
A község közigazgatását 1871-tol 1950-ig az únyi körjegyzőség látta el. 1950 és 1971 között
önálló tanácsú község volt, majd 1990-ig Dág Község Közös Tanácsának tagja lett, s 1990-től
ismét önálló önkormányzatként működik.
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A Máriahalmi Faluvédő egyesület jóvoltából 2010-ben kezdődött meg az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér kiépítése. A Máriahalmi Faluvédő Egyesület másik fontos projektjét a Norvég
Civil Támogatási Alapból valósította meg 2009-ben, melynek témaköre a környezetvédelem
és a fenntartható fejlődés volt (dokumentumfilm-sorozat készítése a Magyarországon vagy
külföldön már jól működő, kézzelfogható, gyakorlatias környezetvédelmi megoldásokról).
Máriahalmon kezdeményezték egy Biofalu és „Öko élménypark” kialakítását is. A
Piliscsabától mindössze 15 percnyire lévő Biofalu infrastruktúrája és környezete alkalmas
ökoturisztikai programok lebonyolítására. Az új építésű vályog és fa házak, a panzió, az
újratelepített növényzet sajátos, egyedi hátteret teremt.

A település legfontosabb problémája:
Csökkenő lakosságszám, vállalkozási hajlandóság alacsony, közintézmények rossz állapota.
Ezen gondok elsősorban anyagi nehézségekből adódnak, a kötelező feladatok ellátását sem
tudjuk megfelelően finanszírozni, egységes településkép hiánya.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
Aktív civil szervezetek. Nagy lehetőség rejlik a turizmus fejlesztésében, közösségi terek,
parkok kialakításában, a kulturális élet fellendítésében, ifjúsági programok szervezésében, a
meglévő biofaluhoz kapcsolódó további fejlesztésekben, esetlegesen bemutatóház
kialakításában (szakkörök, foglalkozások, sport), megújuló E-hasznosítás, egészségmegőrzés
célú lótartás, rendezvények.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Kirvai-erdő
A területen található az Únyi-patak forrásvidéke, mely az innen kezdődő és egészen Csabdiig
lehúzódó szarmata mészkő vonulatra esik. Az Únyi-patak a Gerecse területén az egyetlen
állandó vízfolyás, létét a sajátos alapkőzetnek köszönheti. A forrásvidék, bár a Gerecse egyik
legszárazabb részén található, mégis üde erdei növényzetnek ad otthont, ahol a Gerecse
magasabb részein is csak elszórtan megtalálható farkasölő sisakvirág hatalmas tömegben
található meg. A szarmata mészkő szárazabb kibukkanásain olyan meglepő növényelőfordulások ismertek mint a sziki útifű, vagy a fehér sás. A vastagabb löszlepellel borított
részeken a környékben jellemző lösznövényzet található, míg a Kirvai-erdőben zárt cserestölgyes is fennmaradt, ami a Keleti-Gerecsében igencsak ritkaságszámba megy.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Aconitum vulparia (Farkasölő sisakvirág), Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Carex alba
(Fehér sás), Doronicum hungaricum (Magyar zergevirág), Inula germanica
(Hengeresfészkű peremizs), Inula oculus-christi (selymes peremizs), Iris variegata (Tarka
nőszirom), Linum tenuifolium (Árlevelű len), Omphalodes scorpioides (Erdei békaszem),
Prunella grandiflora (Nagyvirágú gyíkfű), Sonchus palustris (Mocsári csorbóka),
Taraxacum serotinum (kései pitypang).
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Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Az Únyi-patak forrásvidékén a magas létszámú vaddisznó-állomány túrásával komoly
károkat okoz az aljnövényzetben, helyenként teljesen csupasz foltokat eredményezve,
természetvédelmi szempontból a vadállomány csökkentése a terület eltartóképességének
szintjére volna kívánatos.
A Keleti-Gerecse más területeihez hasonlóan itt is gondot jelent a terepmotorozás, melyet
kijelölt pályákra volna szükséges visszaszorítani.

Megőrzésre érdemes terület Máriahalom térségében: a Kirvai-erdő és környéke
Máriahalom határában fészkel a fokozottan védett gyurgyalag.
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Turisztikai vonatkozások:
A terület nevezetessége a hagyomány szerint a törökök által épített Török-kút, mely
Máriahalompuszta mellett, az Únyi-patak forrásvidékén található. Említésre méltó még a
terület peremén a Szőlőhegy pincesora, mint építészeti látnivaló.
A falutól nyugatra magasodó domb a siklóernyősök kedvelt és látogatott gyakorlóhelye
(közigazgatásilag Gyermelyhez tartozik).
Egyéb értékek
•
•
•

Pincesor
Szent János apostol Római katolikus templom
Máriahalom–Únyi homokbánya (oligocén alapszelvény)
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MOGYORÓSBÁNYA
Közigazgatási terület:

733 ha

Népesség (KSH 2010):

885 fő

Natúrpark javasolt
területe:

733 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Nem
Mogyorósbánya a Gerecse észak-északkeleti szélén elterülő zsákfalu, Tát felől közelíthető
meg. Területéről a bronzkorból és a római korból is kerültek elő leletek. 1281-ben említették
először írások Mogyorós néven. A török időkben, majd a Rákóczi-szabadságharc alatt
elnéptelenedett, de hamarosan újratelepítették német és szlovák telepesekkel. 1828-ban
Szarkáspusztánál szénbányát nyitottak, a falu lakói a XX. század utolsó évtizedeiben is a
bányászatból éltek. Az 1863-ban épült romantikus kastélyt az 1980-as évek elején – ki tudja
miért – lebontották, a köveit pedig elhordták. 1858-ban Mogyorósbányán született Bezerédi
Gyula szobrászművész. Alkotásai többek között a budapesti Városligetben, a Népligetben, a
Keleti pályaudvar épületének főhomlokzatán, valamint a prágai Műcsarnokban és a bécsi
Burgon is láthatók. A települést 1907-től nevezik Mogyorósbányának.
A falu határában emelkedő csaknem 300 méter magas Kőszikla a gerecsei táj jellegzetes
magaslata, ahol csaknem 30 éve rendeznek csillagászati táborokat. Német és szlovák
nemzetiségi és zenei hagyományai, bányászmúzeuma, szőlőhegye és a falut átszelő Országos
Kéktúra illetve Kinizsi 100 teljesítménytúra méltán teszik a Gerecse Natúrpark fontos
helyszínévé.

A település legfontosabb problémája:
Csapadékvíz elvezetés, úthálózat, intézmények fenntartása és felújítása, közösségi terek
leromlott állapota, egységes településkép és közösségi tér hiánya, kisebbségeknemzetiségeknek nincs közösségi tere, nincs könyvtár, pezsgő zenei élet folyik (bányász
fúvószenekar, énekkar), ugyanakkor nincs próbatermük, turisztikai fogadókínálat
hiányosságai és infrastrukturális elmaradottság.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
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A település legfontosabb lehetősége:
Országos túraútvonalak, bányászati hagyományok, országosan ismert csillagásztábor,
természeti attrakciók, pihenőhelyek kialakítása, csillagásztábor feltételeinek biztosítása, erdei
iskola, tanösvény, domborzati viszonyok adta lehetőség. Szükség lenne az óvoda, iskola,
rendelő, faluközpont felújítására, rekreációs célú területhasznosításra, gasztronómiai
adottságok kihasználására.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Kő-hegy
A mogyorósbányai Kő-hegy és környéke a Gerecse növényfajokban leggazdagabb pontjainak
egyike, mivel itt találkozik a zárt erdők és az erdőssztyepp zónája, valamint a Duna menti
ártéri vegetáció.
A Kő-hegy sajátos forrásmészkőből épül fel, növényzete is sajátos, ezeken a sziklákon
található a kis holdruta Gerecsében egyetlen aktuálisan ismert termőhelye. A Kő-hegy lankáit
és a Szentkereszt-hegy nagy részét egykor szőlők borították, mára ezeket visszahódította a
növényzet és olyan országos ritkaságok találhatók meg itt, mint az illatos bibircsvirág, mely a
Gerecsében csak itt, és országosan is csupán néhány helyen fordul elő.
A Kő-hegy környékén él a Gerecse legnagyobb erdei szellőrózsa állománya, mely több
hektáron terül el, több tízezer példányával virágzási időben fehérre festi a hegy lejtőit. A
terület déli részén a Romma hegyen szép állománya él a hosszúlevelű árvalányhajnak, mely a
Gerecsében ezen kívül csupán néhány ponton fordul elő.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Androsace maxima (Nagy gombafű), Anemone
sylvestris (Erdei szellőrózsa), Astragalus exscapus (Szártalan csűdfű), Cephalanthera
damasonium (Fehér madársisak), Cotoneaster niger (fekete madárbirs), Dictamnus albus
(Nagyezerjófű), Digitalis lanata (gyapjas gyűszűvirág), Echinops ruthenicus (kék
szamárkenyér), Epipactis palustris (Mocsári nőszőfű), Erysimum odoratum (Magyar
repcsény), Galanthu nivalis (hóvirág), Gymnadenia odoratissima (Illatos bibircsvirág),
Himantoglossum caprinum (sallangvirág), Iris pumila (Apró nőszirom), Jurinea mollis
(hangyabogáncs), Linum hirsutum (Borzas len), Linum tenuifolium (Árlevelű len), Lotus
borbasii (Borbás-kerep), Neottia nidus-avis (Madárfészek), Orchis morio (agárkosbor),
Orchis purpurea (bíboros kosbor), Peucedanum arenarium (homoki kocsord), Phlomis
tuberosa (Macskahere), Polygala major (nagyvirágú pacsirtafű), Pulsatilla grandis
(leánykökörcsin), Serratula radiata (sugaras zsoltina), Silene longiflora (termetes
habszegfű), Sorbus domestica (Kerti berkenye), Sternbergia colchiciflora (Vetővirág),
Stipa pulcherrima (csinos árvalányhaj), Stipa tirsa (hosszúlevelú árvalányhaj), Taraxacum
serotinum (Kései pitypang).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A környékben súlyos veszélyeztető tényező a terepmotorozás, mely a gyepek mellett az
erdőket sem kíméli.
A Kő-hegy platóján, az Ó-hegyen és a Szentkereszt-hegyen található telepített
feketefenyvesek eltávolítása javasolt, a Kő-hegyen helyükön tölgyesek, molyhos-
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tölgyesek, a Szentkereszt-hegyen molyhos-tölgyesek, míg az Ó-hegyen száraz gyepek
kialakítása javasolható.
A Kő-hegy és a Szentkereszt-hegy közötti völgyben korábban külszíni fejtésű
szénbányászat folyt, a rekultivált felszínre akác telepítése történt, ennek lecserélése tájba
illő őshonos fafajokra (tölgyek, gyertyán) javasolt.

Megőrzésre érdemes terület Mogyorósbánya térségében: a Kő-hegy és környéke
Mogyorósbánya határában a fokozottan védett gyurgyalag is fészkel.

Turisztikai vonatkozások:
A Kő-hegy kedvelt turisztikai célpont, jó kilátás nyílik innen a Duna völgyére, az esztergomi
Bazilikára, a Pilisre, Börzsönyre és a Budai-hegységre, tiszta időben pedig a Kárpátok
peremhegyeire is. Keresztül halad rajta az Országos Kéktúra útvonala. A Kő-hegyen mintegy
20 kisebb-nagyobb barlang található, a legnagyobb megközelíti a százméteres hosszt és
meghaladja a 10 méteres mélységet.
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A Kő-hegy lábánál található tokodi pincék (Nagy-völgy) egyre népszerűbb hely a
környékbeliek és a messzebbről érkezők körében. A már 4. éve megrendezett tokodi borút
mára országosan jegyzett fesztivállá nőtte ki magát.
A szintén országos hírű és régi hagyományokkal rendelkező csillagásztábor nyaranta kerül
megrendezésre a Kő-hegy platóján. A környezetterhelés csökkentése érdekében fontos volna a
tábor hatásait a hegyen minél kisebbre korlátozni (pl. mobil illemhelyekkel).
A terület Budapest felől a Tátig közlekedő közvetlen buszjáratokkal érhető el.
Mogyorósbányán vendéglátó- és szálláshelyek várják az ide érkező turistákat.
Az Ó-hegyen egykori földvár maradványai láthatók.
A kijelölt turistautakon és járt gyalogutakon kívüli területek háborítatlanságának megőrzése a
cél, így további útvonalak kialakítása nem javasolt.
A római katolikus templom állítólag az elpusztult Árpád-kori, román stílusú templom
romjainak felhasználásával épült a XVII. században. Említésre méltó Mogyorósbánya
pincesora, ahol évszámmal ellátott, zsupfedeles présházakat láthatunk, melyek jellegzetessége
a hézagos fadeszkázatú oromzat. A pincesor sajnos nem áll műemléki védettség alatt, így
fokozatosan átalakítgatják és elvész eredeti, népies jellege.
Az Országos Kéktúra útvonalán felkereshetjük a településtől délkeletre magasodó Kő-hegy
édesvízi mészkő sziklafalát, tetejéről szép kilátás nyílik a Dunára, Esztergom felé, a Hegyeskőre, és a Gete irányába. A faluból eljuthatunk a bajóti Öreg-kő felé, vagy
Péliföldszentkereszt templomához.
Egyéb értékek
•
•

Mogyorósi-zsomboly
Szent-Orbán kápolna

111/286

112/286

NAGYSÁP
Közigazgatási terület: 2.477 ha
Népesség (2010):

1.533 fő

Natúrpark javasolt
területe:

2.477 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi jelentőségű védett természeti
terület
• Természeti Terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Nem
Nagysáp az őskori, római kori és a Gedás-hegyi Árpád-kori leleteiről is ismert település,
évezredek óta lakott hely. Területéről már a bronzkorból is előkerültek leletek, de megtalálták
itt a kelták, az avarok és a rómaiak emlékét is. Oklevélben 1248-ban említik először. A török
korban Nagysáp elpusztult, majd a XVII. század végén főleg magyarokkal újranépesült.
A község első, Szent Mártonról elnevezett templomát már 1302-ben említették. A török
korban elpusztult, s romjai felhasználásával 1732-35 között Sándor Mihály újat építtetett. Ez a
templom villámcsapás áldozata lett, helyére építették 1890-ben a ma is látható római katolikus
templomot. A zsindelytetős református templom 1777-ben épült. Népi építészeti emlékek a
Reviczky u. 37. szám alatti lakóház és a Petőfi u. 6. szám alatti pajta. A község északnyugati
határában fakadó, jó minőségű vizet adó Sodor-kút foglalása a hagyomány szerint török
eredetű.
Az itt lakók évszázadok óta termelnek itt kiváló borokat. A Gerecsét átszelő Tatabánya-Tát
közúton érkezőket a falu határában épült elegáns Szent Borbála Idősek Otthona fogadja.
Ennek szomszédságában jelentős idegenforgalmi fejlesztések zajlanak.
A Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2009-ben készült felülvizsgálati
dokumentációjában megfogalmazott SWOT-analízis helyett az alábbi körülményeket
javasoljuk figyelembe venni a község helyzetelemzésekor:
Nagysápon rendezett, tágas faluközpont várja az ide érkezőket. A községben az elmúlt
évtizedben mintegy 600 MFt értékű felújítás történt. Valamennyi közintézménye (tehát a
polgármesteri hivatal, a 8 osztályos általános iskola, az óvoda, a kultúrház, orvosi rendelő,
ravatalozó, a 800 m2-es sportcsarnok, védőnői rendelő) teljesen fel van újítva, a közterületek,
parkok, utcák is gondozottak. A 2010-es év rekord mennyiségű csapadéka sem okozott
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jelentősebb vízelvezetési problémákat a Szilas-patak mentén. A település arra törekszik, hogy
a zöldterületek, tágas terek továbbra is megőrzésre kerüljenek. Esztétikusan alakították ki a
község buszparkolóját is. A zsáktelepülés jellegből adódóan a közbiztonság eredendően jónak
tekinthető, de 2008 óta egy 16 kamerából álló térfigyelő kamerarendszer is működik (ez
egyedülállónak tekinthető az egész térség viszonylatában) és ezt a következő években további
16 kamerával tervezik bővíteni. A községben ugyan viszonylag kevés a helyi
munkalehetőség, de Esztergom, Dorog és a többi munkát adó település közelsége ezt
ellensúlyozza. Mindezek eredményeként Nagysáp egyike azon gerecsei településeknek, ahol a
népesség folyamatosan növekszik, amely valóban élhető hely és amely képes a fiatalok
többségét helyben tartani. Nagysápot számos betelepülő is új otthonául választja (pl.
Erdélyből). A folyamatosan növekvő építési igények kielégítésére a Gedás-hegy tövében
mintegy 6 ha építési terület (100 házhely) kialakítása és belterületbe vonása várható a
közeljövőben.

Legjelentősebb természeti értékek:
Ürgemáj és Ökörmező
A Nagysáp és Sárisáp között elterülő löszgyepeket, cserjéseket, erdőket és vízpartokat foglalja
magában. A nagy kiterjedésű gyepek kimondott keleti-gerecsei jellegzetességek. A Sápi-oldal
egy részén tájképileg is feltűnő, a hosszan tartó legeltetés következtében kialakult borókás
volt meghatározó, míg néhány évvel ezelőtt annak jelentős része leégett. Kisebb borókások
találhatók a János-hegy oldalában és a Babály-erdő nevű területen is.
A fajgazdag löszgyepek mellett a Nagysápi-árok patakparti vegetációja is növeli a terület
értékét.

Megőrzésre érdemes terület Nagysáp térségében: Ürgemáj és Ökörmező
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Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (tavaszi hérics), Echium russicum (piros kígyószisz), Inula germanica
(Hengeresfészkű peremizs), Inula oculus-christi (selymes peremizs), Iris pumila (Apró
nőszirom), Onosma arenarium (Homoki vértő), Linum flavum (sárga len), Linum
tenuifolium (árlevelű len), Phlomis tuberosa (Macskahere), Prunella grandiflora
(nagyvirágú gyíkfű), Ranunculus illyricus (Selymes boglárka), Sonchus palustris (Mocsári
csorbóka), Sternbergia colchiciflora (Vetővirág), Stipa joannis (hegyi árvalányhaj), Stipa
pulcherrima (Csinos árvalányhaj), Taraxacum serotinum (kései pitypang).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A gyepeket a cserjésedés veszélyezteti, a cserjék visszaszorítása azonban égetéssel nem
lehetséges, mivel a meglevő borókások is természetvédelmi értéket képviselnek. Ahogy
azt a környék helynevei jelzik (Ürgemáj, Ökörmező, Ürge-völgy), itt a korábbi időkben
kiterjedt legeltetés folyt. Az így kialakult élőhelyek fenntartása érdekében szükséges volna
az extenzív állattartás visszahozatala, elsősorban a birkaállomány növelése, hogy
kíméletes legelésükkel fenntartsák a gyepet, ahelyett, hogy az tetemes kiadással lenne
megoldható. A terület erdeit különböző tájidegen (feketefenyő, akác), vagy lokálisan
tájidegen fafajok (hegyi juhar) alkotják, ezek lecserélése cseres-tölgyesek fafajaira volna
javasolt.
Szintén veszélyeztető tényező a terepmotorozás, ennek utakra való visszaszorítása cél.

Nagysáp határában a fokozottan védett gyurgyalag és fekete gólya is fészkel.

Turisztikai vonatkozások:
Nagysáp határában turistautak ugyan nem haladnak keresztül, de a tervezett Gerecse
Natúrpark egyik központjának tekinthető Péliföldszentkereszt alig 3 km-re húzódik és a
Gerecse legmagasabb hegyei is mindössze néhány kilométerre emelkednek. Mindezek révén
Nagysápnak kiváló lehetőségei adódnak a turizmus fejlesztésére. Nagysáphoz tartozik a
Maximum Lovasklub és ugyancsak kiváló lehetőség kínálkozik az Idősek Otthona mellett
tervezett idegenforgalmi központban is, ahol panziót, 1000 adagos konyhát, éttermet,
bowling-pályát terveznek kialakítani, 2011-ben pedig meg is nyílik egy borkóstoltató pince.
A faluban szeptember utolsó szombatján hagyományos szüreti felvonulást tartanak
fogatokkal, mazsorettekkel, kulturális programokkal. A községben tevékenykedő borászok
között Bán László többszörös díjnyertes borokkal büszkélkedhet, de említésre méltó egy
tányérfestő is, mint helyi nevezetesség. A faluban néhány helyen tehenet is tartanak.
A Gedás-hegyen feltárt régi templom alapjai és római temető a község gazdag történelméről
mesélnek, de az egykori zsidótemető és a szépen felújított katolikus és református templomok
is a kulturális értékekhez sorolhatók. A kaolinbányából Sárisáp felé vezető egykori kisvasút
alagútjainak bejárata ma is látható Sárisáp mellett. A falu közelében elhaladó Országos
Kéktúra felé érdemes volna egy „szárnyvonalat” létesíteni, a természetközeli élőhelyek
bolygatása nélkül.
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NASZÁLY
Közigazgatási terület:

3 023 ha

Népesség (KSH 2010):

2 397 fő

Natúrpark javasolt területe:

3 023 ha

Védettség:
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Természeti Terület
• Ramsari Terület (Tatai tavak)
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):

Igen

Naszály ugyan nem közvetlenül a Gerecsében helyezkedik el, de a hegység előterében, az
Által-ér és a Fényes-patak völgyében olyan kulcsfontosságú vizes élőhelyek húzódnak,
amelyek a Gerecse Natúrpark szolgáltatásai szempontjából nagy jelentőséggel bírnak. A
Ferencmajori-halastavak madárvilága országos, sőt nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő.
Mindezek mellett a faluban az egykori Eszterházy-uradalom több jeles épülete, emléke látható
és egyre pezsgőbb kulturális élet fogadja a látogatót.
Naszály Tatától északnyugatra fekszik 7 km-re, szintén az egykori tatai uradalomhoz tartozó
település volt. Az egykor egyutcás faluból az elmúlt évszázadban egyre szélesedő, egyre
népesebb község vált, közepesen fejlett mezőgazdasággal. Határában számos halastó,
tórendszer húzódik. A vaskor emberei telepedtek meg először a község területén, erről az itt
fellelt halomsírok tanúskodnak. Az oklevelek 1234 és 1270 között Ladomér néven említik a
települést, 1284-ben pedig Nostan alakban. 1628-ban szerepel először Naszal néven.
Elődtelepülése a szomszédos Billeg-, Almás-, és Grébicspusztával együtt elpusztult a török
hódoltság idején. 1639-ben népesült be újra a falu. 1727-től 1945-ig az Esterházyak voltak a
község legnagyobb birtokosai. Naszály építészeti értékei közé tartozik a műemlék jellegű
vízimalom épülete és a malomudvar téglahídja, valamint a községhez tartozó billegpusztai
Esterházy kúria XVIII. századi barokk épülete. A református egyház anyakönyveit 1780-tól
vezetik, a Fő téren álló református templom 1787-ben épült, mai formáját az 1859-es
átépítésekor nyerte el.
A Naszály határában húzódó, a XVIII. században Mikoviny Sámuel tervei alapján lecsapolt
hatalmas mocsárvilágra ma már csak a régió egyik legnagyobb kiterjedésű (330 hektáros)
mesterséges halastavának számító Ferencmajori-halastórendszer emlékeztet. E tóvidék
mindenekelőtt egyedülállóan gazdag madárvilágáról nevezetes, napjainkig több mint 250 fajt
– köztük megannyi európai ritkaságot – figyeltek itt meg. Naszály határában, Grébicspusztán
húzódik az a két kilométer hosszú vadgesztenye fasor, amelynek idős, impozáns példányai
méltán érdemelnének védettséget.
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Naszály hagyományos rendezvényei a húsvéti tojásgurító verseny, a pünkösdi majális, a
szeptemberi Naszályi Napok, a decemberi lucázás.
Naszály a tervezett Gerecse Natúrpark nyugati oldalának egyik legváltozatosabb adottságú és
fajkészletű területe. Nagykiterjedésű nedves, száraz gyepektől, a halastavakig sok élőhely
típus megtalálható.
Védett területek (ld. térképek)
•
•
•
•

Tatai Tavak Ramsari Terület
Natura 2000 Madárvédelmi Terület
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Természeti terület

Geológiai, földtani értékek
Gyurka-forrás a Tata-Naszály közút mellett
Növénytani értékek (ld. térkép)
Védett növényfaj
fehér madársisak
mocsári csorbóka

Latin név
Cephalanthera damasonium
Sonchus palustris

Eszmei érték
5000
2000

Állattani értékek (ld. térkép)
Bölömbika
Törpegém
Fehér gólya
Fekete gólya
Kis kócsag
Gyurgyalag, parti fecske
Parlagi sas
Vízimadarak

6 pár költ.
6-15 pár költ.
2-3 költő pár, illetve jelentős vonuló terület.
A tavaszi és őszi vonulásban kiemelt jelentőségű terület.
Jelentős táplálkozó és vonuló terület.
több telep.
Időszakos megtelepedési, illetve telelési terület.
Jelentős fészkelő, vonuló és telelőhelye számos
kárókatona, vöcsök, gém, kócsag, lúd, réce, bukó, sirály
fajnak.
Gulipán, gólyatöcs, piroslábú cankó – alkalmas vízállásnál költő faj.
Vidra
Szaporodó területe a fajnak.
Szitakötők
kiemelten a piros szitakötő, amely Natura 2000-es jelölő
faj. Közel tucat védett faj!
Nappali és éjszakai lepkék több Natura 2000-es jelölő faj. Közel tucat védett faj!

Látványpontok
Kőpite (Dunaalmás)
Információs helyek
Ferencmajori-halastavak
Naszályi vízimalom
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Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
• Madármegfigyelő tornyok (Ferencmajori-halastavak)
• Természetvédelmi tanösvény, információs táblák (MME)
• Gyurka-forrás
Lezárt, nem látogatható helyek
Ferencmajori-halastavak, magánterület, csak vezetővel látogatható
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NESZMÉLY
Közigazgatási terület:

2 777 ha

Népesség (KSH):

1 424 fő

Natúrpark javasolt területe:

2 777 ha

Védettség:
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi jelentőségű védett természeti
terület
• Természeti Terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):

Igen

Neszmély az Ászár-Neszmélyi történelmi borvidék névadó települése. A falu a Duna
völgyében települt, de híres szőlői, gyümölcsösei felkúsznak a meredek hegylábakra és
hegytetőkre is. Innen kiváló panoráma nyílik az egész Duna-völgyre és szigetvilágra. Kikötője
és Duna-parti szabadidő centruma egyre híresebb, fesztiváljai mozgalmas élettel töltik meg. A
10-es főútról itt nyílhat a Gerecse Natúrpark egyik északi kapuja.
Neszmély az egykor „Almásneszmély” néven egyesített község másik tagja Dunaalmáshoz
hasonló földrajzi adottságokkal bír. A Tatai kistérség másik Duna-parti települése Neszmély,
mely közúton a 10-es főúton Süttő után, vagy az 1-es úton Tata után letérve, Dunaalmáson
keresztülhaladva, míg vasúton az Esztergom-Komárom vonalon közelíthető meg. A hegylábra
felkúszó szőlők, gyümölcsösök fölött a hegytetőn a híres neszmélyi borvidék húzódik. A
dunai szigetvilágban rejlő turisztikai lehetőségek még nem kellően kihasználtak. Neszmély
(Dunaalmáshoz hasonlóan) dunai kompszerepét próbálja kialakítani, kempingje révén pedig a
kistérség jelentős idegenforgalmi bázisa. A Duna menti országút mentén hosszan elnyúló
település a hegylábi területek felé terjeszkedik.
Neszmélyen az őskortól kezdve valamennyi régészeti korszak leletei megtalálhatók. Első
középkori említése 1237-ből való. Neszmély legjelentősebb épülete a református templom,
mely középkori eredetű, valószínűleg a XIV. század végén épült, majd a XV. század végén
bővítették. A török hódoltság alatt megrongálódott templomépületet a reformátusok vették
birtokba a XVI. század végén – XVII. század elején. A torony felső része és sisakja, valamint
a hajó és szentély fedélszéke és boltozata a XVIII-XIX. századi átépítés nyomait viseli. A
környéken egyedülálló, hogy a templomot erődszerű, lőrésekkel ellátott körítőfal veszi körül,
amelynek déli oldalát 1952-ben, útépítés miatt megcsonkították. Megtekintésre érdemes még
a XV. századi, műemlék jellegű Király-kút, az ugyancsak XV. századi várrom, a sertés-völgyi
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pincesor, valamint a Makovecz Imre tervei alapján 1991-ben megépült iskola. Igazi
kuriózumnak számít a jelenleg öt hajóból álló hajó skanzen és a 10 kemencéből álló vízparti
kemencesor (a hajók közül kettőn meg is lehet szállni).
A község az Ászár - Neszmélyi borvidék egyik névadója. Az utóbbi évtizedben az itteni
borok aranyérmek sokaságát nyerték.
A Duna Eurorégió Ügyviteli és Fejlesztési Kht. a település legjelentősebb
rendezvényszervezője (erdei iskola, hajókázás, lovas programok, gasztronómiai programok,
szálláslehetőségek a Duna partján és a Bakony hajó fedélzetén). Neszmély hagyományos
rendezvényei a július eleji Hídverő Napok és a Hilltop Borünnep, a nyári Dzsesszmély
Nemzetközi Jazznapok, az augusztus 20-ához kapcsolódó „Öt kenyér, két hal” ünnep, a
májusi Schumann-naphoz kapcsolódó „Neszmélyi hozomány Európának” rendezvény, az
októberi Magyar Hajózási Emléknap,
Neszmélyen két, tavasztól őszig nyitva tartó kemping működik, összesen több mint 700 fős
befogadóképességgel. A község két vendégháza összesen 17 vendéget tud fogadni. A Meleges
hegyen található a 16 fős, 3 csillagos Hilltop Borhotel. A Hilltop Borhotel étterme 115 fős,
míg a községben található két vendéglő befogadóképessége összességében mintegy 120 fő. A
Duna Eurorégió Idegenforgalmi Programja részletesen kidolgozott terveket tartalmaz
Neszmély és térsége turisztikai fejlesztésére vonatkozóan.
Neszmély természetvédelmi szempontból elsősorban a helyileg védett dunai szigetvilága
révén érdemel említést. A folyam megyei szakaszán vajmi kevés helyen maradt fenn
ilyen összefüggő ártéri élőhely. Sajnálatos azonban, hogy az évtizedes kavicsbányászat
egyre inkább „feléli” ezen egykor zavartalan szigetvilág egyik tagját. Ugyancsak
értékesek és védelem alatt állnak a Neszmély fölé magasodó löszdombok, amelyek
tájképi és növénytani értelemben egyaránt értékesek.
Nagy közigazgatással és változatos természeti adottságokkal rendelkező község. A klasszikus
gerecsei és duna-völgyi tájelemeken, szigetvilágon kívül a meredek lefutású lösz hátak és
völgyek egyaránt jellemzik. A még be nem cserjésedett löszös oldalak jó minőségű száraz,
lösz gyepeket őriznek. Történelmi borvidék központjai, így a táj része a nagykiterjedésű
szőlőültetvények láncolata.
Védett területek (ld. térképek)
•
•
•
•
•
•

Gerecsei Tájvédelmi Körzet
Fokozottan védett természetvédelmi terület – Nagy-Somlyó hegy, Asszony-hegy
Natura 2000 Madárvédelmi Terület
Natura 2000 Élőhelyvédelmi Terület
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Helyi védett természeti terület

Geológiai, földtani értékek
Nagy-Somlyó-barlang (a barlang csak az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével és
vezetővel látogatható!)
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Növénytani értékek (ld. térkép)
Védett növényfaj
tavaszi hérics
bunkós hagyma
nagy ezerjófű
magyar zergevirág
kislevelû nőszőfű
homoki szalmagyopár
sallangvirág
karcsú orbáncfű
selymes peremizs
apró nőszirom
hangyabogáncs
turbánliliom
gérbics
borzas len
árlevelű len
erdei békaszem
bíboros kosbor
kétlevelű sarkvirág
selymes boglárka
szürkés ördögszem
ligeti csillagvirág
tavaszi görvélyfű
bozontos csukóka
délvidéki árvalányhaj
csinos árvalányhaj
kései pitypang
pilisi bükköny

Latin név
Adonis vernalis
Allium sphaerocephalon
Dictamnus albus
Doronicum hungaricum
Epipactis microphylla
Helichrysum arenarium
Himantoglossum caprinum
Hypericum elegans
Inula oculus-christi
Iris pumila
Jurinea mollis
Lilium martagon
Limodorum abortivum
Linum hirsutum
Linum tenuifolium
Omphalodes scorpioides
Orchis purpurea
Platanthera bifolia
Ranunculus illyricus
Scabiosa canescens
Scilla vindobonensis
Scrophularia vernalis
Scutellaria columnae
Stipa eriocaulis
Stipa pulcherrima
Taraxacum serotinum
Vicia sparsiflora

Eszmei érték
2000
5000
5000
10000
5000
2000
100000
5000
2000
5000
2000
2000
10000
5000
5000
5000
10000
2000
2000
5000
2000
2000
2000
5000
5000
2000
5000

Kiemelkedő értéke a neszmélyi határnak a sziklagyepekben előforduló, fokozottan
védett sallangvirág.
Állattani értékek (ld. térképek és részletes táblázat)
Barna kánya
Haris
Fehér gólya
Fehérhátú fakopáncs, kis légykapó
Gyurgyalag, parti fecske
Vidra
Vízimadarak

Ürge

1 pár költ.
1-3 pár költ.
néha 1 költő pár.
kis létszámú állomány.
több telep.
Szaporodó területe a fajnak.
A Duna folyam közigazgatásra eső szakasza
jelentős vonuló és telelőhelye számos kárókatona,
vöcsök, gém, kócsag, réce, bukó, sirály fajnak.
stabil létszámú populáció.
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Látványpontok
Meleges-hegy
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Református templom
Király-kút
Hajóskanzen
Várhegy
Gombás-puszta
Kemencesor
Hajókikötő
Millecentenáriumi park
Vízimalom színpad

Lezárt, nem látogatható helyek
Erdészeti arborétum
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NYERGESÚJFALU
Közigazgatási terület: 3.951 ha
Népesség (KSH 2010): 7.808 fő
Natúrpark javasolt
területe:

3.951 ha

Védettség:
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi jelentőségű védett természeti
terület
• Természeti Terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen
Nyergesújfalu, a Duna mentén hosszan elnyúló város egyre inkább próbál szakítani azzal az
egyoldalú képpel, amelyet az elmúlt évszázadban ide telepített ipari üzemek, gyárak sokasága
és a ma is sikeres ipari innováció alakított ki róla. Nyergesújfalu határa felhúzódik egészen a
Nagy-Gerecse oldaláig, itt várja a túrázókat, iskolásokat a hegység legbelső lakott helyének
számító és török kori emlékhelyet is rejtő Pusztamarót, amely több, mint félezer éven át volt
érseki birtok és adottságai révén a Gerecse egyik legkiválóbb turistaközpontja lehet.
A római kori leleteiről híres Sánc-hegyről kiváló rálátás nyílik nemcsak a megyei Dunaszakasz egyik legjelentősebb (vadludak és egyéb vízimadarak ezreit vonzó) téli madárgyülekezőhelyére, hanem a Felvidék távoli dombságaira is. A pusztamaróti történelmi
emlékhely közelében működik a Marót-hegyi Sólyomfészek, amely a Gerecse Natúrpark
középpontjában, egyedülálló turisztikai lehetőségeket kínáló tábor.
Nyergesújfalu kerékpáros-barát település. A városi kerékpárút hálózat fejlesztése a 90-es évek
elejére nyúlik vissza, amikor is az akkori Képviselő-testület elhatározta, hogy az 1993-as 10es úti forgalomtechnikai rekonstrukció során a közút biztonságos kialakításával egyidejűleg a
kerékpárosoknak is megteremtik önálló forgalmi sáv kiépítésével a biztonságos közlekedést.
Ezt követően több ütemben megépült a belterületi kerékpárút, majd 2008-ban megvalósult a
Nyergesújfalu és Tát közötti 4,3 km-es szakasz is, amely az Esztergom-Nyergesújfalui
Kistérség kerékpárút fejlesztési koncepciójának egy fontos eleme volt. Az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 2009-ben
elkészült a Nyergesújfalu-Bajót települések közötti 3,1 km hosszú kerékpárút is.
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A település legfontosabb problémája:
Leromlott külváros (Eternit), iparosodottság környezeti hatásai. A mikrotérség egészségügyi
ellátását biztosító intézmény leromlott állapota, helyi vállalkozások technológia-fejlesztési
nehézségei, a foglalkoztatotti létszám megtartásának nehézségei, a helyi élelmiszeripar
versenyképességének megtartása, egységes településkép hiánya, Dunapart kihasználatlansága,
funkciónélkülisége.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
Pusztamarót turisztikai hasznosítása, Kernstok-hagyaték, Római kori hagyományok, bejáratott
szezonális rendezvények (Sörfesztivál, Szent-Donát napi borünnep, Maróti Piknik). Ipari Park
dinamikus fejlesztésének lehetősége, pezsgő vízisport, vízi turizmus, helyi erőforrásokra építő
vállalkozások.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Pisznice és környéke
A klasszikus gerecsei tájkép megtestesítője a Pisznice és környéke. A zárt erdőkből
kiemelkedő bércek déli oldalai felnyílnak és itt melegkedvelő-tölgyesek, sztyeprétek,
sziklagyepek alakulnak ki. A Pisznicén él a Gerecse egyik kiemelkedő reliktumnövénye, a
fokozottan védett magyarföldi husáng, mely a Kárpát-medence endemizmusa 6 szigetszerű
populációval, ezek egyike található a Pisznicén.
A terület jellemzői a törmeléklejtő-erdők, melyekben a tavaszi geofiton-aszpektus, a maga
számtalan védett növényével felejthetetlen élményt nyújt.
A Gerecsében szintén egyedülálló a Kecske-kő déli lejtője, ahol a cserszömörce reliktumállománya képez társulást. Számos védett növényfaj mellett a Gerecsében itt található a
méregölő sisakvirág egyetlen ma ismert állománya.
Pusztamarót környékén vannak a medvehagyma legnagyobb gerecsei állományai,
Pusztamaróttól a Gerecse-hegy felé szinte összefüggő tömeget képezve.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Aconitum vulparia (Farkasölő sisakvirág), Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Agrostemma
githago (Konkoly), Cephalanthera damasonium (Fehér madársisak), Cephalanthera rubra
(Piros madársisak), Corydalis intermedia (Bókoló keltike), Dianthus deltoides (Réti
szegfű), Dictamnus albus (Nagyezerjófű), Doronicum hungaricum (Magyar zergevirág),
Eleocharis uniglumis (Egypelyvás csetkáka), Epipactis microphylla (Kislevelű nőszőfű),
Ferula sadleriana (magyarföldi husáng), Gentiana cruciata (Szent László-tárnics),
Himantoglossum caprinum (bíboros sallangvirág), Inula oculus-christi (Selymes
peremizs), Iris pumila (Apró nőszirom), Iris variegata (Tarka nőszirom), Lilium martagon
(Turbánliliom), Lindernia procumbens (Heverő iszapfű), Linum tenuifolium (Árlevelű
len), Neottia nidus-avis (Madárfészek), Omphalodes scorpioides (Erdei békaszem),
Platanthera bifolia (Kétlevelű sarkvirág), Scrophularia vernalis (Tavaszi görvélyfű),
Scutellaria columnae (Bozontos csukóka), Sorbus domestica (Kerti berkenye), Spiraea
media (Sziklai gyöngyvessző).
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Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A terület természeti értékeinek fő veszélyeztetője a kőbányászat és a túltartott
vadállomány.
A Kecske-kői kőbánya közvetlenül veszélyezteti a hegy reliktum növénytársulását és
fajait, a területen belül jelenleg nincs több működő kőbánya.
A túltartott vadállomány, elsősorban a tájidegen muflon a Pisznicén, Eménkesen és
Tűzkövesen is gondokat okoz. Taposásuk következtében a gyertyános-tölgyesek és
törmeléklejtő erdők sokfelé nudummá, növényzettől mentessé válnak, lágyszárúak csak a
sziklák védelmében találhatók meg. A muflon előszeretettel fogyasztja a magyarföldi
husáng hajtásait, emiatt hosszú ideig a fajt kipusztultnak hitték, így ma csak az elkerített
részeken maradt meg.

Megőrzésre érdemes terület Nyergesújfalu térségében: a Pisznice és környéke
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Som-berek
Jellemző száraz, gerecsei karsztos táj, a csúcsok közelében felnyíló melegkedvelőtölgyesekkel, a vastagabb talajú részeken cseres-tölgyesekkel, a völgyekben gyertyánostölgyesekkel, míg a sziklás északi oldalakon törmeléklejtő erdőkkel.
A Hajdú-ugrató szikláin található a bodzaszagú ujjaskosbor jelenleg ismert egyetlen gerecsei
populációja, és ezek a sziklák adnak otthont több helyi ritkaságnak, pl. a szirti
gyöngyvesszőnek. A hazánkban ritka, szubmediterrán dudatönk az itteni melegkedvelőtölgyesek jellemző növénye.
A Borostyán-kő kavicsán található két kisebb mészkerülő-tölgyes állomány, mely társulás a
Gerecsében igen ritka, összesen alig néhány, szobányi kiterjedésű állománya ismert.
Az egykori Hantospusztai bánya oldalának vízszivárgásos foltjain érdekes iszapnövények
telepedtek meg, némelyikük regionálisan kuriózumnak számít.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Cotoneaster niger (Fekete madárbirs), Dactylorhiza
sambucina (Bodzaszagú ujjaskosbor), Dictamnus albus (Nagyezerjófű), Doronicum
hungaricum (Magyar zergevirág), Inula oculus-christi (Selymes peremizs), Iris graminea
(pázsitos nőszirom), Iris pumila (Apró nőszirom), Iris variegata (Tarka nőszirom), Lilium
martagon (Turbánliliom), Lychnis coronaria (Bársonyos kakukkszegfű), Neottia nidusavis (Madárfészek), Orchis purpurea (Bíboros kosbor), Phlomis tuberosa (Macskahere),
Platanthera bifolia (Kétlevelű sarkvirág), Ranunculus illyricus (Selymes boglárka),
Scrophularia vernalis (Tavaszi görvélyfű), Spiraea media (Sziklai gyöngyvessző), Vicia
sparsiflora (Pilisi bükköny), Vinca herbacea (Pusztai meténg).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A sziklás területeken, így különösen a Hajdú-ugrató és a Péter-járás szikláin a vadjárás,
elsősorban a muflon okoz komoly természetvédelmi problémákat, több, korábban ezekről
a helyekről jelzett érzékenyebb növényfaj ma itt nem található meg. Szükséges volna a
muflon, mint tájidegen elem eltávolítása a területről, valamint az őshonos vadak
állományának a terület természetes eltartóképességének szintjére való csökkentése.
Komoly problémát jelent a véghasználat-szerű erdőgazdálkodás, minek következtében a
területen nagy kiterjedésű egyszerre letermelt, ma csupasz erdőrészletek alakultak ki,
különösen a cseres-tölgyesek helyén. E helytelen gazdálkodási mód mielőbbi
megszüntetése és természetközeli erdőgazdálkodási formák bevezetése javasolt.
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Megőrzésre érdemes terület Nyergesújfalu térségében: a Som-berek és környéke

Szarkás-hegy
A Duna völgyére letörő dombsor Mogyorósbánya és Nyergesújfalu között. A jellemző
homoki- és löszös gyepek mellett melegkedvelő fafajokból álló cserjések és kisebb foltokban
erdőssztyepp-erdők maradványai is megtalálhatók itt. A gyepekben több, gerecsei
viszonylatban ritka növényfaj is megtalálható, mint a sömörös kosbor, a kék szamárkenyér és
a közösségi jelentőségű homoki nőszirom.
Nyergesújfalu közelében nyílt, homokkövön kialakult gyep is található, amilyen a Gerecsében
máshol nem ismert.
A nyergesújfalui Hét-forrás környékén nedves rétek, nádasok találhatók, több, a Gerecsében
unikális nedves réti növényfajjal (pl. kétsoroskáka).
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Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Allium sphaerocephalon (Bunkós hagyma), Dictamnus
albus (Nagyezerjófű), Echinops ruthenicus (Kék szamárkenyér), Erysimum odoratum
(Magyar repcsény), Helichrysum arenarium (Szalmagyopár), Inula germanica
(Hengeresfészkű peremizs), Inula oculus-christi (Selymes peremizs), Iris arenaria (homoki
nőszirom), Iris pumila (Apró nőszirom), Jurinea mollis (Kisfészkű hangyabogáncs),
Linum hirsutum (Borzas len), Linum tenuifolium (Árlevelű len), Lotus borbasii (Borbáskerep), Orchis purpurea (Bíboros kosbor), Ornithogalum pyramidale (Nyúlánk sárma),
Peucedanum arenarium (Homoki kocsord), Phlomis tuberosa (Macskahere), Prunella
grandiflora (Nagyvirágú gyíkfű), Scabiosa canescens (Szürkés ördögszem), Scilla
vindobonensis (Ligeti csillagvirág), Sonchus palustris (Mocsári csorbóka), Stipa joannis
(Pusztai árvalányhaj), Taraxacum serotinum (Kései pitypang).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A terület fő veszélyeztetői a terepmotorozás és az invazív fajok térhódítása, valamint a
területet érintő tervezett beruházások. A terepmotorozás elsősorban a Nyergesújfalu fölötti
részen jellemző, ahol a motorozás által bolygatott helyeken invazív fajok (bálványfa,
aranyveszők) előretörése jellemző. Invazív fajok foltokban a gyepekben és cserjésekben
máshol is megjelennek, visszaszorításuk szükségszerű.
A Búzás-hegyen fenyőültetvények is találhatók, amik lecserélése őshonos fajokra szintén
javasolt; ugyanitt helyenként összefüggő tövises cserjések (galagonya, vadrózsa)
találhatók, ezek felritkítása és visszaszorításuk a gyepek javára volna kívánatos.

Megőrzésre érdemes terület Nyergesújfalu térségében: a Szarkás-hegy és környéke
Nyergesújfalu határában költ a fokozottan védett darázsölyv, kígyászölyv, fehérhátú
fakopáncs, és kis légykapó is, valamint a gyurgyalagnak is több kisebb telepe is ismert. A
kőbányák üregeiben és barlangokban számos denevérfaj kölykező és telelőhelye található.
136/286

Turisztikai vonatkozások:
A Pisznicén, Eménkesen, Bersek-hegyen több nagyobb és számos kisebb barlang található
(összesen több mint 40), ezek mindegyike védett, többük fokozottan védett és csak
engedéllyel, korlátozottan látogatható.
A Pisznice területe fokozottan védett, nem látogatható.
A területen halad keresztül a piros jelzés és a peremén érinti az Országos Kéktúra,
Pusztamaróton pecsételő-hely és szálláslehetőség található. Pusztamarót látványossága a
történelmi emlékhely mely az 1526-ban az országba betörő török seregekkel folytatott, 20-25
ezer áldozatot követelő csata emlékét őrzi.
Jelentős vonzerőt képezhet a medvehagyma, mely áprilisi virágzása idején fehérre festi a
bükkösök alját, felejthetetlen látványt nyújtva. Hazánkban a Mecsekben minden áprilisban
megrendezik a medvehagyma-fesztivált a medvehagyma, mint étel kultúrájának megújítására,
hasonló hagyomány meghonosításával Pusztamaróton is érdemes volna próbálkozni, szem
előtt tartva, hogy Budapest közelében itt találhatók kiterjedt medvehagyma-állományok, így a
fővárosi érdeklődők elsőszámú célpontjává válhatna a terület.
A több, mint egy évszázada működő Bersek-hegyi márgabánya és a Kecske-kői kőbánya
üzemi területek, így nem látogathatók.
A Som-berek térségén nem vezetnek keresztül turistautak, azonban ennek nem volna
akadálya. A meglevő utak mentén kijelölhetők túraútvonalak, így Pusztamaróttól Bajna és
Héreg irányába is. A Hantospusztai bánya gödrében kialakult bányató turisztikai célú
hasznosításán a vonatkozó szabályok betartásával érdemes gondolkozni. A Hajdú-ugrató és
Péter-járás sziklái kis kiterjedésük miatt kismértékű turisztikai terhelést sem bírnak el, így ez
nem javasolt.
A Szarkás-hegy környékét turistautak nem érintik, itt található azonban Szarkáspuszta és az
egykori Szarkáspusztai kastély, mely ma romos állapotú.
A terület szélén található az egykori mogyorósbányai Tanbánya, ami 1993-ig üzemelt.
Szintén a terület peremén találhatók a Nyergesújfalu belterületén levő horgásztavak, hétvégi
házakkal és kiépített infrastruktúrával (sportpálya, büfé). A Hét-forrás mellett az egykori
itatóvályúk is megtalálhatók. A terület gyepein utak nem vezetnek keresztül, ez nem is
kívánatos a gyepek védelme érdekében.
Egyéb értékek
• Szent Mihály Katolikus templom
• Sánc-hegy
• Pusztamarót és Maróti emlékhely
• Régi temető
• Régi vasúti csúcsfordító
• Kálvária-hegyi útbevágás (Eocén alapszelvény)
• Búzás-hegy (Eocén alapszelvény)
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SÁRISÁP
Közigazgatási terület: 1.448 ha
Népesség (KSH 2010): 2.821 fő
Natúrpark javasolt
területe:

1.448 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi jelentőségű védett természeti
terület
• Természeti Terület
A Gerecse Natúrparkhoz
Igen
csatlakozott (2012):
Sárisáp a Gerecse keleti nyúlványai között fekszik, az Öreg-árok széles, helyenként mocsaras
völgye mellett. Többségében magyarok, kis százalékban szlovákok laknak a községben. A
helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1998-ban alakult meg azzal a céllal, hogy a szlovák
nyelv, a helyi népi hagyományok megőrzése érdekében tevékenykedjenek, ápolják a
kapcsolatokat a testvértelepülésekkel és a szlovák nyelvet oktató pedagógusokkal. A falu
lakossága megőrizte és ma is ápolja a szlovák nemzetiségi népi hagyományait. Szinte minden
sárisápi családnak vannak rokonai, hozzátartozói Handlovában, mellyel 1997-ben kötöttek
testvér-települési szerződést.
A község infrastruktúrával jól ellátott. A falu 19 km-es úthálózatából 15,2 km aszfaltozott.
Teljes egészében elkészült az ivóvíz- a csatorna-, a telefon- és a gázhálózat. A kábeltelevízió
kiépítése is befejeződött. Az egykori bányaüzem és a termelőszövetkezet megszűnése után
kevés munkalehetőség maradt a faluban. Az itt lakók kénytelenek a környező településeken
munkát keresni. A többség Esztergomban, Dorogon, Nyergesújfalun, Tokodon, Tokodaltárón,
Csolnokon és Budapesten dolgozik.

A település legfontosabb problémája:
Növekvő helyi munkanélküliség. Kevés az esély, hogy iparterületünkre kis- és közép
vállalkozásokat tudnánk idecsábítani, ezért a falu fejlesztését csak a turisztikai fejlesztéseken
és a településkép javításán át látjuk megvalósíthatónak. Közösségi terek és közszolgáltatások
infrastruktúrájának leromlott állapota, turisztikai fogadókészség hiányosságai, egységes
településkép hiánya.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
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A település legfontosabb lehetősége:
Túraútvonalak, pihenők, vendégházak kialakítása, civil előadások szervezése. Geológiai
tanösvény és a kapcsolódó kutatások, marketing, erdei tornapálya, borturizmus,
pincelátogatás, lovastúrák. Az ókeresztény kápolna feltárása. Felhagyott bányák hasznosítása
(élménypark), lovas járőrszolgálat, rendezvényekhez szükséges eszközbeszerzések, pinceprésház, látványkonyha kialakítása.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Falu-fölött
A terület a Sárisáp és részben Annavölgy fölötti löszös dombokat foglalja magában. A
dombokon különböző típusú löszgyepek és egykori szőlők jellemzőek. Megtalálható itt a
löszgyepek szélsőségesen száraz taréjos búzafű alkotta típusa, mely löszfalakon,
magaspartokon jellemző, a Gerecsében ritkaságszámba megy. A felhagyott szőlőkbe a
környező löszgyepek fajai mellett egyéb, a hegységben szórványos vagy ritka növényfajok is
visszatértek, sokfelé egy-egy faj monodominanciájával, ez teszi lehetővé, hogy a mezei üröm
által borított részeken található ma a hegység egyik jelentős homoki vajvirág-populációja,
mely faj az ürmön élősködik.

Megőrzésre érdemes terület Sárisáp térségében: Falu-fölött
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Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Helichrysum arenarium (Szalmagyopár), Inula
germanica (Hengeresfészkű peremizs), Iris pumila (Apró nőszirom), Linum tenuifolium
(Árlevelű len), Prunella grandiflora (Nagyvirágú gyíkfű), Scabiosa canescens (Szürkés
ördögszem), Stipa pulcherrima (Csinos árvalányhaj), Taraxacum serotinum (Kései
pitypang).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Különösen Annavölgy irányába a löszös oldalakban az akác előretörése és akácosok,
akácelegyes, tájidegen fajokból álló erdők és cserjések gyakoriak. Mindenképpen
szükséges e fajok visszaszorítása a természetes vegetáció fajainak javára. Mivel az invazív
fajok előretörése elsősorban az egykori meddőhányók felől jellemző, így ezek tájba illő
rekultivációja szükséges.

Sárisáp határában a fokozottan védett gyurgyalag fészkelőtelepe található, de e vidék több
szubmediterrán madárfaj (kerti sármány, sövénysármány) egykori költőhelyéről is nevezetes.

Turisztikai vonatkozások:
A területen jelentősebb turisztikai látványosság nem ismert. A gyepek közé ékelődik Sárisáp
futballpályája, mely rendezvények színhelye, és így funkcionálhat a jövőben is.
Egyéb értékek
•
•
•
•
•

Szent Imre Katolikus templom,
Kálvária
Bányász emlékmű
Babál-barlang
Babály-hegy, mint kilátópont
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SÜTTŐ
Közigazgatási terület: 3.451 ha
Népesség (KSH 2010): 2.030 fő
Natúrpark javasolt
területe:

3.451 ha

Védettség:
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi jelentőségű védett természeti
terület
• Természeti Terület
A Gerecse Natúrparkhoz
Nem
csatlakozott (2012):
Süttő a Duna partján elterülő, de a Gerecse északi hegylábaira is felkapaszkodó település.
Süttőn szinte minden az évszázadok óta itt bányászott kőről mesél. A falu régi portáinak,
műemlékeinek mívesen megmunkált „márvány” kapui, ablakkeretei és egyéb díszítései,
igényes köztéri alkotásai azt mutatják, hogy a Gerecse kincsét nagy becsben tartják. Országos
hírű a süttői Rákóczi hárs, amely több, mint 400 évével és impozáns méreteivel tiszteletet
parancsolón borít árnyékot az alatta haladó főútra. A falu hangulatos főterének ékessége a
Szent Lipót templom. A Duna itteni szakaszán alakult ki a folyam egyik legjelentősebb téli
vízimadár pihenőhelye, az itteni szigetek pedig megyei viszonylatban is egyedülálló
gémtelepet rejtenek. A Vöröshídi bányák és a Prindl-forrás környéke a Gerecse kedvelt
turisztikai célpontjai.
Az elmúlt években végrehajtott fontosabb beruházások, felújítási munkálatok:
- lakossági kérésre a Kisvasút utcában bővítették a csatornahálózatot,
- elkészült az 1956-os emlékmű körüli térburkolat és a befogadó környezet rendezése,
- a sportpálya körül kijavították a megrongált kerítést, kisajtókat szereltettek a labdarúgó
kapuk mögötti szakaszra,
- vízelvezetéssel egybekötve felújították a Szabadság utcát,
- nyomásfokozó szivattyút építettek az Áprily téren lévő aknába, a szökőkút újra
üzemképes,
- a Közösségi Udvarház külső vakolatának felújítása,
- a Szent István Ivókútnál mészkőszegéllyel magasították a virágágyást,
- új hulladéktárolókat helyeztek a közterületekre, a régieket felújították,
- elvégezték a köztéri bútorok, az Áprily téren lévő játszóelemek és a sportpályán lévő
padok fafelületeinek felújítását,
- a temetőben lévő német és a magyar katonasírok felújítása,
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-

a templom és a főút menti emlékművek megvilágítására energiatakarékos reflektorokat
szereltek fel,
tavasztól őszig rendszeresen gondozzák a közterületek fűfelületeit, virágágyásait.

Tervek:
- a kerékpárút terveinek engedélyeztetése,
- tervezés alatt áll az elvárásokhoz jobban igazodó, a pálya közvetlen szomszédságában
elképzelt sportöltöző és tűzoltó szertár épülete,
- könyvtári részleg megépítése a Malom épületében.
A település legfontosabb problémája:
Nincs építési telek, további ipari területnek való terület. A turisztikai vonzerő az
adottságokhoz képest csekély (évszázados kőipar, a Gerecse vadregényes tája, a Duna festői
látványa), szálláslehetőség nincs. A községen áthaladó, nagy forgalmú 10-es számú út
baleseti, légszennyezési, rezonanciai forrás. Egységes településkép hiánya. Nincs közösségi
ház, sportöltöző rossz állapotban van.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
A község lehetőséget ad a nyugodt, kiegyensúlyozott vidéki élethez. Lehetőség van a
kőiparhoz köthető attrakciókra (kőfaragó múzem, kőtár,bányászati-témaút),szőlészet,
borászat, gasztronómia,vízi sportok, vadászati, horgászati lehetőségek, tanösvények
kialakítására. Bikolpuszta kiváló ökoturisztikai térszín. A környező gyárak, vállalkozások
munkalehetőségei, civilek mint erőforrás.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Haraszt-hegy
A Haraszt-hegy és környéke elsősorban kőbányászatáról ismert, az egykori és jelenlegi
bányák környéke pedig gazdag és sajátos fajösszetételű gyepeknek ad otthont. A Duna fölé
emelkedő hegyen több, alföldeinken jellemző növényfaj is megtalálható, ilyen a változó
gurgolya, melynek a Haraszt-hegyen szigetszerű, de erős populációja él.
A terület jól mutatja a keleti, pusztai elemekben gazdag hegységperem és a közép-európai
fajokban gazdag erdős gerecsei táj hirtelen átmenetét: míg a Haraszt-hegyen a száraz gyepek
jellemzőek, néhány kilométerre innen, a Büdös-patak völgyében gyertyános-tölgyesek, míg a
Kis-Gerecsén már sziklaerdők és bükkösök dominálnak.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Aconitum vulparia (Farkasölő sisakvirág), Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Agrostemma
githago (Konkoly), Cephalanthera damasonium (Fehér madársisak), Cephalanthera rubra
(Piros madársisak), Corydalis intermedia (Bókoló keltike), Dictamnus albus (Nagyezerjófű),
Doronicum hungaricum (Magyar zergevirág), Dryopteris dilatata (Széles pajzsika), Epipactis
microphylla (Kislevelű nőszőfű), Epipactis purpurata (Ibolyás nőszőfű), Iris variegata (Tarka
nőszirom), Lilium martagon (Turbánliliom), Limodorum abortivum (Gérbics), Neottia nidusavis (Madárfészek), Platanthera bifolia (Kétlevelű sarkvirág), Scrophularia vernalis (Tavaszi
görvélyfű), Scutellaria columnae (Bozontos csukóka), Sorbus domestica (Kerti berkenye),
Vicia sparsiflora (Pilisi bükköny), Ranunculus illyricus (Selymes boglárka).
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Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A Haraszt-hegy gyepterületeit elsősorban a cserjésedés veszélyezteti, ez az őshonos
galagonya és vadrózsák mellett tájidegen bálványfával és akáccal is folyamatos. A cserjék
ritkítása, különösen az adventívek teljes visszaszorítása sürgető feladat a gyepek
fennmaradása érdekében.
A Büdös-patak völgyében és a Gerecse, Kis-Gerecse erdeiben a gerecsei erdők tipikus
gondja, a túltartott vadállomány károsító hatása jelentkezik, mely a vadállomány
létszámának csökkentésével volna orvosolható.

Megőrzésre érdemes terület Süttő térségében: a Haraszt-hegy és környéke
Süttő határában a fokozottan védett darázsölyv, fehérhátú fakopáncs és kis légykapó is
fészkel, de a gyurgyalagnak is több kisebb telepe ismert. Ugyancsak kiemelendők a számos
barlangban, üregben szaporodó-telelő denevérkolóniák.
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Turisztikai vonatkozások:
A terület döntő részét jelenleg turistautak nem érintik, ugyanakkor a Haraszt-hegy környéke,
több, a turizmus számára is vonzó látnivalót kínálhat. A ma is működő kőfejtés technikájának
bemutatása számos érdeklődőt vonzhat, ugyanígy az újra megjelenő legeltetés és az
állattartás, valamint termékeinek bemutatása, terjesztése is.
Kultúrtörténeti emlék a Gerecse-patak völgyében a bányászott kő szállítására kialakított
egykori vasúti pálya nyomvonala (maradványa).
A Gerecse oldalában üdülő, közelben újonnan kialakított pihenő- és tűzrakóhely is várja a
kirándulókat, ezekről a pontokról és a Kis-Gerecse platójáról is jó kilátás nyílik a Gerecsére,
Börzsönyre, Pilisre és Budai-hegységre is. Itt vezet keresztül az Országos Kéktúra útvonala és
több csatlakozó útvonal is. A Bikolpuszta-Pusztamarót úton gépkocsival csak engedéllyel
lehet közlekedni.
A település nem rendelkezik a közösségi rendezvényeket méltóképpen befogadó bel- és
szabadtéri helyszínekkel és nincs megfelelő státusz a különféle programok szervezésére. Az
éves rendezvénynaptár eseményei nagy részben a civil szervezetek nevéhez kötődnek:
Nemzeti ünnepek tiszteletére rendezett műsorok, Bolondos április humoros rendezvénye,
Tavaszi borverseny, Májfaest, a labdarúgó csapat hazai fordulói, évadzáró rendezvényei,
Nemzetközi Tűzoltóverseny, Süttői Vigadalom, Lecsófőző verseny, Kerékpártúra Szüreti bál,
Őszi bormustra, Idősek napja, Adventi vásár, Szilveszteri bál.
Az egykor szinte legendás Süttői Erdei Vasútnak sajnos még a nyomvonala is szinte teljesen
a múlté, pedig egykor igencsak aktív személyforgalom is zajlott ezen az eredetileg
teherszállítás céljára épült útvonalon. Az 1950-es évektől kora tavasztól késő őszig a
kiránduló csoportok, természetjáró és turista egyesületek vették igénybe a vasúti szállítást.
Július-augusztus hónapokban a Papréten különböző alföldi iskolák, valamint fővárosi
iskolások táboroztak. Onnan kirándultak Esztergomba, Győrbe, Komáromba - ugyancsak
igénybe véve a kisvasút
szolgálatait.
Ugyancsak Papréten, évente
rendezték meg az üzemek az
építők napját. Egy-egy ilyen
vasárnap 1.000-1.500 főt
szállítottak ki Paprétre és
vissza
(ilyenkor
a
tehervagonokat is bevonták a
forgalomba, padokat erősítve
rájuk)
A
Komárom
megyei
természetjárók
úgyszintén
Papréten rendezték meg az évi
találkozójukat.
Ilyen
alkalomkor is 500-800 főt
szállítottak Süttő-Paprét-Süttő viszonylatban. Ha a vasúti pálya felszedésével nem sietnek
annyira, mint ahogy siettek, (1971 januárjában megkezdték a felszámolást és abban az évben
be is fejezték) talán ma újból virágozna a Süttői Erdei Vasút, mind a 31.3 km-es szakaszán.
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Egyéb értékek
Geológiai, földtani értékek:
• Jura-zsomboly
• Legyes-barlang
• Tűzköves-barlang
• Kisgerecsei kőfejtők (jura alapszelvény)
• Törökös-bükki szelvény (jura-kréta alapszelvény)
• Nagy-Teke-hegy (késő-triász alapszelvény)
• Kis-Teke és szomszédja (Jura-Triász alapszelvény)
• Vöröshidi kőfejtő (Jura-Triász alapszelvény)
• Paprét-árki szelvény (Jura-Kréta)
• Vöröshidi eltolódási kőfejtő (Jura-Triász alapszelvény)
• Asszony-hegyi szelvény (Jura-Kréta)
• Diósvölgyi-bánya 6. lelőhely (kvarter)
• Margit-tetői szelvény (Jura-alsó-kréta)
Kultúrtörténeti értékek
• Reviczky-kúria (magánterület)
• Kis-gerecsei egyházi üdülő
• Sírhalmok
• Rákóczi-hárs
• Szent Lipót Katolikus templom
• Szent István ivókút
• Milleniumi emlékmű
Látványpontok
• Asszony-tető
• Kis-Gerecse
• Nagy-Gerecse
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SZOMÓD
Közigazgatási terület:

2 831 ha

Népesség:

2 079 fő

Natúrpark javasolt területe: 2 831 ha
Védettség:
• Dunaalmási Kőfejtők TT.
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi jelentőségű védett természeti
terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen

Szomód nyugati határában húzódik a madárvilágáról híres Ferencmajori-halastórendszer, míg
északi és keleti határában a Gerecse legnyugatibb peremhegyei emelkednek. A Les-hegy és
Kőpite magaslatai kiváló kilátást biztosítanak a Kisalföldre és a Duna-völgyre, az itt húzódó
egykori Római kori kőbánya és kőhordó út pedig gazdag történelemről regélnek. Bár csendjét
időnként a katonai gyakorlótéren rendezett lövészetek elnyomják, sokkal meghatározóbb a
horgásztavak, erdők és hangulatos szőlők nyújtotta nyugalom, mely a Gerecse Natúrpark
fontos helyszínévé teszi.
Szomód a Gerecse legnyugatibb peremhegyeinek lábánál fekszik. Mintegy 2000 lakosú,
Tatától északkeleti irányban található település, amely a városból történő kivándorlás egyik
kedvelt célpontja. Dunaszentmiklóssal közös körjegyzősége van. Külterületén (csakúgy, mint
a kistérség valamennyi községe esetében) jelentős szőlőskertek húzódnak. Határában – az
egykori tatai lápvidéken – található a madárvilágáról híres Ferencmajori-halastórendszer
egyik fele. Közigazgatásilag Szomódhoz tartozik a ma már elnéptelenedett Mária Magdolnapuszta és a néhány család által lakott Ferenc-major.
Szomód területe a rézkortól fogva folyamatosan lakott hely volt. Oklevelekben először 1225ben szerepel a település neve, “Zumuld” alakban. A XIII. században a Csák nemzetségbeli
Ugrin birtoka, majd a tatai vár tartozékaként említik a krónikák. A Rozgonyi család a tatai
várral együtt szerezte meg Szomódot is. 1543-ban Tata elfoglalásával egy időben a község is
elpusztult. A XVII. században Tisza-melléki református magyarok telepedtek meg itt.
Esterházy József az 1740-es évek végén Württembergből katolikus németeket telepített a
református magyarok mellé. A község legnevezetesebb, műemlék jellegű épülete a Fő út
mentén álló, barokk stílusú római katolikus templom, melyet Fellner Jakab tervezett. 1775-78
között épült, tornyát 1832-ben emelték. Berendezése XVIII. század végi. Ugyancsak
műemlék jellegű a közeli Betlehem pusztán található erdészház, melyet az 1850-es években
építettek.
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Szomód hagyományos rendezvényei a június eleji Szomódi Fesztivál, a júliusi búcsú és a
szüret.
Szomódon két vendégház működik összesen 24 fő befogadóképességgel.
Szomód természeti értékei sorában az április-májusban virágzó apró nőszirom egykor védett
termőhelye említendő, de ugyancsak a község határában kezdődik az a római kori kőhordó út,
amely a Dunaalmási Kőfejtőkhöz vezet. A gazdag madárvilágáról híres Ferencmajorihalastórendszer részben szintén Szomód határában húzódik. A honvédségi gyakorlótér szélén
található horgásztó nagy kiterjedésű nádasai számos védett állatfajnak nyújtanak menedéket.
A tervezett Natúrpark nyugati oldalának egyik legváltozatosabb adottságú és fajkészletű
területe. Nagykiterjedésű nedves, száraz gyepektől, a halastavakig vagy az idős bükkös
gerecsei erdőállományokig minden megtalálható.
Védett területek (ld. térképek)
•
•
•
•
•
•
•
•

Dunaalmási-kőfejtők Természetvédelmi Terület
Gerecsei Tájvédelmi Körzet
Tatai Tavak Ramsari Terület
Natura 2000 Madárvédelmi Terület
Natura 2000 Élőhelyvédelmi Terület
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Helyi jelentőségű védett természeti terület
Természeti terület

Geológiai, földtani értékek
Les-hegy az Ördögkéz sziklával és egykori mésztufa bányával
Növénytani értékek (ld. térkép)
Védett növényfaj
tavaszi hérics
nagy ezerjófû
tarka nôszirom
madárfészek

Latin név
Adonis vernalis
Dictamnus albus
Iris variegata
Neottia nidus-avis

Eszmei érték
2000
5000
5000
5000

Állattani értékek (ld. térképek és részletes táblázat)
Bölömbika
Törpegém
Fehér gólya
Fekete gólya
Kis kócsag
Gyurgyalag, parti fecske
Parlagi sas
Vízimadarak

6 pár költ.
6-15 pár költ.
2-3 költő pár, illetve jelentős vonuló terület.
A tavaszi és őszi vonulásban kiemelt jelentőségű terület.
Jelentős táplálkozó és vonuló terület.
több telep.
Időszakos megtelepedési, illetve telelési terület.
Jelentős fészkelő, vonuló és telelőhelye számos
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kárókatona, vöcsök, gém, kócsag, lúd, réce, bukó, sirály
fajnak. (vadlúd éjszakázó, táplálkozó és pihenő helyek)
Gulipán, gólyatöcs, piroslábú cankó
alkalmas vízállásnál költő faj.
Vidra
Szaporodó területe a fajnak.
Ürge
a lőtéren kis létszámú állomány.
Szitakötők
kiemelten a piros szitakötő, amely Natura 2000-es jelölő
faj. Közel tucat védett faj!
Nappali és éjszakai lepkék több Natura 2000-es jelölő faj. Közel tucat védett faj!
Látványpontok
Öreg-hegy (Dunaszentmiklós)
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
Madármegfigyelő tornyok (Ferencmajori-halastavak)
Természetvédelmi tanösvény, információs táblák (MME)
Lezárt, nem látogatható helyek
NATO gyakorló- és lőtér és annak lezárt puffer területe.
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SZOMOR
Közigazgatási terület: 1.319 ha
Népesség (KSH 2010): 1.114 fő
Natúrpark javasolt
területe:

1.319 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi védett terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen
A Pest megyével határos település a Kézdi-Vásárhelyi család kastélyával, tájházával, Nepomuki Szent
János-szobrával, temlomával és a közeli Somodorpusztán feltárt kelta kocsis temetőjével hangulatos
helyszíne a Keleti-Gerecsének. A falu határában emelkedő 338 méteres Kakukk-hegyről kiváló
körpanoráma tárul fel a Gerecse, a Pilis és Budai-hegység látványával.

Első írásos említése 1269-re datálható, Zumur néven és kettő faluból állt. A török idők alatt a
településrészek elpusztultak, az ezután betelepült református magyarokat – az 1760-tól a
területet birtokló Sándor gróf elűzte – helyükre katolikus svábokat telepített. A német
nemzetiségű lakosság nagy részét a második világháború után telepítették ki.
Elsősorban a Kakukk-hegy környéke jó állapotú és kiemelhető a sivár mezőgazdasági
környezetből.
Kultúrtörténeti és régészeti értékek
Somodorpusztán kelta kocsis temetés helyszíne (második teljes lelet az országban)
Szent-Mihály templom
Növénytani értékek
Magyar név
tavaszi hérics
nagy ezerjófû
magyar repcsény
selymes peremizs
tarka nôszirom
magyar lednek
bíboros kosbor
pusztai meténg

Latin név
Adonis vernalis
Dictamnus albus
Erysimum odoratum
Inula oculus-christi
Iris variegata
Lathyrus pannonicus
Orchis purpurea
Vinca herbacea
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Eszmei érték
2000
5000
5000
2000
5000
5000
10000
2000

Állattani értékek
A fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) fészkelőhelye
Látványpontok
Kakukk-hegy
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
Sós-kút, Bab-kút
Szomori-hegy, Kakukk-hegy
Kezelési, helyreállítandó és fejlesztési területek
Védett területek területi kiterjedésének és természetességének fenntartása, megőrzése!
Vörös-hegyi patak völgyének rehabilitációja
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TARDOS
Közigazgatási terület:

2 332 ha

Népesség:

1 679 fő

Natúrpark javasolt területe: 2 332
ha
Védettség:
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen
Tardos a Gerecse egyik legmagasabban (300 méteres tengerszint feletti magasságban)
elhelyezkedő, szlovák ajkú települése. Neve elsősorban kőbányászatáról vált híressé, itt
fejtették az egykori „vörös márványt”. A kőbányászkodás ma is él a faluban, de a bányák
többsége ma már bezárt és falaikon védett növények és állatok telepedtek meg, de a hazai
sziklamászó iskoláknak is kedvelt helyszínei. A Malom-völgy a Központi-Gerecse
legnépszerűbb kirándulóhelye, amely a tervezett Gerecse Natúrpark egyik centrumává is
válhat.
Tardos a Gerecse zárt erdőtömbjében elhelyezkedő település, mely viszonylag távol (11 kmre) fekszik Tatától. Tardos a Gerecse egyik legkedveltebb és legmagasabban fekvő települése,
amely közvetlen (igaz, hegyvidéki szerpentinekkel tarkított) közúttal kapcsolódik a Dunamenti 10-es közúthoz is. Faluszerkezete több szempontból említésre méltó, hiszen jellegzetes
„utca-udvaros” központja mellett a Bikol-patak völgyét követő zegzugos falurészlet is
egyedivé teszi.
Tatáról Agostyánon keresztül juthatunk el Tardosra. A kőbányászat már a kezdetektől fogva
fontos szerepet töltött be a település történetében. A római kortól bányászták az itt található
jura-kori vörös mészkövet. A rómaiak a bányáktól kőhordó utat építettek a Duna partjáig. Ezt
az utat a középkorban is használták. 1204-ben Imre király a bányát az esztergomi káptalannak
adományozta. Az itt fejtett vörös mészkő Mátyás király reneszánsz építkezéseinek kedvelt
díszítőköve volt. A török hódoltság alatt a település elpusztult és 1720-ig lakatlan maradt,
amikor is az esztergomi érsekség katolikus szlovákokat telepített ide. A bányászatból és
fuvarozásból élő szlovákok a középkori faluhely mellett építették fel az új települést. A
kőbányászat és feldolgozás a mai napig meghatározó tevékenysége a falunak. A község
orsószerűen kiszélesedő főutcáján áll az 1775-ben épített, barokk stílusú római katolikus
műemlék plébániatemplom. Az utcaudvaros beépítési szerkezetű faluközpontban található a
Kossuth-díjas Fekete Lajos turkológus szülőháza, emlékszobája és a helyi néprajzi kiállítás
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(előzetes bejelentkezéssel látogatható), valamint Vörös Gábor tardosi születésű képzőművész
emlékkiállítása. Érdekes látnivaló még a faluban a Régi Rádiók Állandó Kiállítása.
Tardos a Gerecse egyik legfestőibb települése, melyet a Gerecsei Tájvédelmi Körzet 400-500
méteres hegyei csaknem teljesen körülvesznek. A híres tardosi kőbányák egy részét ma már
nem művelik. Előzetes bejelentés és egyeztetés után látogathatóak. Ezek nemegyszer igazi
növény- vagy állattani ritkaságok élőhelyei. A megkapó szépségű és közkedvelt
kirándulóhelyként ismert Malomvölgy légterében fokozottan védett kerecsensólyom és
parlagi sas is látható.
Tardos legjelentősebb hagyományos rendezvényei a májusi Hegyen – Völgyön Futóverseny a
júliusi Magdolna napi búcsú és a Vörös Márvány Napok, a szeptemberi falunap. A
Malomvölgyi-tó egész évben alkalmas a horgászásra. Az Országos Kék Túra útvonala a
község mellet vezet. Tardoson a sportvadászatot a Süttői Erdészet szervezi, irányítja. Az
egyik elhagyott bányarész napjainkban hegymászók kiképzését segíti. A Gorba tetőn
sárkányrepülő és paplanernyő felszállóhely található.
A községben két vendégház működik, összesen 24 fő befogadóképességgel.
Klasszikus központi gerecsei táj. Sajnos a üzemi gazdasági tevékenység egyre nagyobb
térhódításával veszített értékeiből, de még most is szívmelengető a Szél-hegyről és Bányahegyről a panoráma.
Geológiai, földtani értékek
Tardos, Gorba-tetői-barlang (a barlang csak az illetékes természetvédelmi hatóság
engedélyével és vezetővel látogatható!)
Kultúrtörténeti és régészeti értékek
• Fekete Lajos turkológus emlékszobája
• Kisvasút megmaradt nyomvonala a Nagy-Gerecse hegy oldalán.
• Bánya-hegy
• Bánya-hegyi erdészház
• Szent-Mária Magdolna temploma
• Egykori kisvasút nyomvonala és hídja
Növénytani értékek (ld. térkép)
Védett növényfaj
tavaszi hérics
bókoló keltike
nagy ezerjófû
magyar zergevirág
széles pajzsika
magyar repcsény
selymes peremizs
apró nôszirom
tarka nôszirom
turbánliliom
madárfészek

Adonis vernalis
Corydalis intermedia
Dictamnus albus
Doronicum hungaricum
Dryopteris dilatata
Erysimum odoratum
Inula oculus-christi
Iris pumila
Iris variegata
Lilium martagon
Neottia nidus-avis
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Eszmei érték
2000
2000
5000
10000
5000
5000
2000
5000
5000
2000
5000

kétlevelû sarkvirág
tavaszi görvélyfû
bozontos csukóka
csinos árvalányhaj
pilisi bükköny

Platanthera bifolia
Scrophularia vernalis
Scutellaria columnae
Stipa pulcherrima
Vicia sparsiflora

2000
2000
2000
5000
5000

Állattani értékek (ld. térképek)
Fekete gólya
1 pár fészkel
Kövirigó
2001-ig 1 pár költött. Azóta alkalmi vendég, de megtelepedésére
lehet számítani.
Fehérhátú fakopáncs, kis légykapó – kis létszámú állomány.

Látványpontok
Szél-hegy
Információs helyek
Természetvédelmi információs tábla (DINPI)
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kedvező kiinduló és végpontja a hegységbe szervezett túráknak.
Tardos, Bánya-hegy, mászóiskola (kiépített sziklamászó hely)
Tardos, Gorba, Vég-kő (siklóernyő ugró hely. Engedélyezés alatt!)
Malom-völgyi-tó (horgászat)
Malom-völgy (május 1. – szeptember 30. között büfével)
Kisvasút megmaradt nyomvonala a Nagy-Gerecse hegy oldalán.
Bánya-hegy
Bánya-hegyi erdészház
Vályus-kút
Herpl-forrás
Száraz-kút
Egykori Király-kút
Szénégető-kút
Ófalusi-forrás

Lezárt, nem látogatható helyek
Tardos, Száz-völgyi fokozottan védett természeti terület
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TARJÁN
Közigazgatási terület: 4.307 ha
Népesség (KSH 2010): 2.661 fő
Natúrpark javasolt
területe:

4.307 ha

Védettség:
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen
A Nyugati-Gerecse egyik legnagyobb települése, mely igen élénk német nemzetiségi
hagyományairól is ismert. A Központi-Gerecse kereskedelmi és szolgáltatási központja,
kiváló éttermekkel és panziókkal, borászati és zenei hagyományokkal. Pincesora, Kálváriája
és katolikus temploma mellett már messzeföldön híressé vált a Sziget Panzió és az Öreg
favágó kocsmája. A Gerecse Natúrpark szempontjából kulcs szerepe lehet a Somlyóhegyi
kulcsosháznak és az erdei iskolaként is működő Német Nemzetiségi Ifjúsági Tábornak, amely
rendszeresen ad helyet megyei vadásznapi és több egyéb rendezvénynek is.
Első írásos említése 1262-ből való, Tarian néven. A törökdúlás után viszonylag korán, 1640
körül népesült újra, de alig száz év múlva pestis tizedelte meg a lakosságot, így a birtokos
Eszterházyak németeket telepítettek be. Az ő helyüket a második világháború után felvidéki
és borsodi családok foglalták el.
Klasszikus központi gerecsei táj. Az erdős területek és a mezőgazdasági környezet jó
lehetőséget kínálnak a természeti értékek megőrzéséhez. A Somlyó-hegy és tágabb
környezete és az attól keletre az Őr-hegy (Fakó-hegy) vonulata természetközeli állapotot
mutat. Egyes utcái még őrzik a helyi építési hagyományokat.
Kultúrtörténeti és régészeti értékek
Krisztus Király templom (római katolikus)
Református templom barokk stílusban
Szentháromság-szobor
Somlyó-vár romja (XV. századból)
Szent-Anna kereszt
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Növénytani értékek
Magyar név
tavaszi hérics
bunkós hagyma
csillagôszirózsa
sárga koronafürt
bókoló keltike
fekete madárbirs
nagy ezerjófû
magyar zergevirág
magyar repcsény
Szent László-tárnics
hengeresfészkû peremizs
selymes peremizs
apró nôszirom
tarka nôszirom
hangyabogáncs
magyar lednek
turbánliliom
árlevelû len
bársonyos kakukkszegfû
bíboros kosbor
macskahere
kétlevelû sarkvirág
nagy pacsirtafû
tavaszi görvélyfû
bozontos csukóka
mocsári csorbóka
kerti berkenye
csinos árvalányhaj
hosszúlevelû árvalányhaj
kései pitypang
pilisi bükköny

Latin név
Adonis vernalis
Allium sphaerocephalon
Aster amellus
Coronilla coronata
Corydalis intermedia
Cotoneaster niger
Dictamnus albus
Doronicum hungaricum
Erysimum odoratum
Gentiana cruciata
Inula germanica
Inula oculus-christi
Iris pumila
Iris variegata
Jurinea mollis
Lathyrus pannonicus
Lilium martagon
Linum tenuifolium
Lychnis coronaria
Orchis purpurea
Phlomis tuberosa
Platanthera bifolia
Polygala major
Scrophularia vernalis
Scutellaria columnae
Sonchus palustris
Sorbus domestica
Stipa pulcherrima
Stipa tirsa
Taraxacum serotinum
Vicia sparsiflora

Állattani értékek
Gyurgyalag – 1 fészektelep.
Kígyászölyv – Alkalmilag 1-1 pár költ.
Látványpontok
Pes-kő (Vértestolna)
Somlyó-hegy
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
Kedvező kiinduló és végpontja a hegységbe szervezett túráknak.
Tarjáni-horgásztó (horgászat)
Csorda-kút
Serleim-forrás
Természetbarát-forrás
Csatári-forrás
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Eszmei érték
2000
5000
2000
5000
2000
2000
5000
10000
5000
10000
2000
2000
5000
5000
2000
5000
2000
5000
5000
10000
5000
2000
5000
2000
2000
2000
2000
5000
5000
2000
5000

Tehén-kút
Jásti-kút és tó
Kezelési, helyreállítandó és fejlesztési területek
Védett területek területi kiterjedésének és természetességének fenntartása, megőrzése!
Szent-László patak völgyének természetközeli állapotának megőrzése, helyreállítása
Szúnyog-tó vízellátásának biztosítása
Lovas-hegy melletti mocsár helyreállítása, vízellátásának biztosítása
Őr-hegy (Fakó-hegy) cserjementesítése, kaszálása

167/286

168/286

169/286

TÁT
Közigazgatási terület: 1.177 ha
Népesség (KSH 2010): 5.405 fő
Natúrpark javasolt
területe:

1.177 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen
Tát a Gerecse észak-északkeleti peremén, a Duna fő ágától szigetekkel elválasztott Kis-Duna
partján elterülő település. Környékéről számos régészeti leletet ismerünk a csiszolt
kőkorszaktól egészen a rómaiak idejéig. Ez utóbbi korból említésre méltók az előkerült
cserépedények, Traianus bronz és Constantinus arany pénzérméi, illetve az Aquincumot
Brigetioval összekötő római út maradványai. A mai Tát középkori elődje az iskola és a
templom környékén alakult ki, oklevélben 1146-ban említették először.
Tát fő nevezetessége a főutca mellett álló, 1820 körül klasszicizáló stílusban épült magtár. A
Mogyorósbányára vezető műút derékszögű kanyarjánál áll a XIX. század második felében emelt
Szentháromság-kápolna. Az épület előtti területen minden évben aratóünnepséget szoktak rendezni.

A település legfontosabb problémája:
Árvízfenyegetettség, kis külterület. A környező nagyipar szennyező hatása. Iparterület hiánya,
egységes településkép hiánya, turisztikai fogadókínálat hiányosságai, hagyományőrzés és
nemzetiségi hagyományok közösségi terei, kiállítóhelyei hiányoznak.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
Gazdag nemzetiségi hagyományok és testvérvárosi kapcsolatok, dunai szigetcsoport, centrális
elhelyezkedés. Gazdag kulturális és művészeti élet.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Táti-sziget
A Táti-sziget a Táti-szigetek szigetcsoportjának tagja, mely szigetcsoport a Duna KomáromEsztergom megyei szakaszának legnagyobb szigetcsoportja és egyben összefüggő ártéri
területe.
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A Táti-szigeten kisebb mocsárrét-foltok, fehér nyaras ligeterdők és faültetvények, valamint
magaskórósok és bokorfüzesek is találhatók, így az ártéri növényzet széles skálája képviselve
van. Hosszú ideig a sziget Duna felőli oldalán több méter magas töltés állt, amit néhány éve
elbontottak, helyén ártéri pionír vegetáció van kialakulóban.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Blackstonia acuminata (Gyíkpohár), Clematis integrifolia (Réti iszalag), Equisetum
hyemale (Téli zsurló), Gentiana pneumonanthe (Kornistárnics), Iris sibirica (Szibériai
nőszirom), Leucojum aestivum (Nyári tőzike), Scilla vindobonensis (Ligeti csillagvirág),
Schoenoplectus supinus (henye káka), Sonchus palustris (Mocsári csorbóka).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Elsődleges veszélyeztető az adventív és invazív özöngyomok, az aranyvesszők
térhódítása, az ártéri réteken és ritkásabb erdőkben monodomináns állományokat alkotva.
Az aranyvesszők elleni védekezés nehéz és időigényes, rendszeres kaszálással szorítható
vissza és így érhető el a természetes ártéri vegetáció fajainak újbóli megjelenése. Szintén
kerülni kell a talajmunkával járó beavatkozásokat, talajbolygatást, ami ideális teret jelent
az aranyvesszők újbóli berobbanásának.
A nem őshonos fafajokból álló erdőfoltok folyamatos letermelése és őshonos fajokkal
való felújítása szükséges, mely azonban rendkívüli körültekintéssel végzendő az ártéri
invazív lágyszárúak térhódításának megakadályozása céljából.

Megőrzésre érdemes terület Tát térségében: a Táti-sziget
Tát határában található a fokozottan védett fehér gólya legnagyobb megyei gyülekezőhelye, a
Táti-sziget fekete gólya, rétisas, továbbá vidra és hód szaporodóhely.
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Turisztikai vonatkozások:
A Táti-szigeten jól járható út vezet keresztül a Nyáros-sziget és a Körtvélyes-sziget felé,
azonban a szigetre átjutni csak alacsony vízálláskor lehetséges (a szigetre természetvédelmi
szempontok miatt gépkocsival nem lehet behajtani). Ezen útvonal mentén a sziget természeti
értékei felfedezhetők, a sziget belsőbb, utak által nem érintett részeire turizmus vonzása nem
javasolt. A Duna-part Tát mellett gyalogosan szintén bejárható, a feltöltődő mellékágban
zátonyok, szigetek képződése figyelhető meg. A Táti-sziget és a part között, a sziget nyugati
része és a szigetre vezető töltése kedvelt horgászhely. Táton több vendéglátó- és szálláshely
várja az ide látogatókat.
A szűkebb környezet legmagasabb pontja a 455 méter magas Nagy-Gete. A Gete úgynevezett
sasbérces vetődéssel jött létre. A sasbércsorok között süllyedékek húzódnak. Ezeket eocén és
oligocén széntelepes összletek bélelik. Ezekre a telepekre épült tulajdonképpen a környék
szénbányászata.

Tát látképe, háttérben a Gete magaslatával
A feljutás több helyről is lehetséges. Dorog felől a kék jelzésen, netán Csolnokról (a
futballpályától) jelzetlen ösvényen, majd a gerincen becsatlakozva a kékbe lehet felsétálni.
A legrövidebb, bár egyben a legmeredekebb út Tokodról vezet fel a csúcsra. Déli és nyugati
irányban nyílik nagyon szép kilátás. Tiszta időben látszik a Budai-hegység, valamint a
Gerecse is, vagy akár a Szárliget feletti Somlyó, a közeli Hegyes-kő, a mogyorósi Kőszikla.
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TATA
Közigazgatási terület:
Népesség:
Natúrpark javasolt területe:

7 817 ha
24 057 fő
7 817 ha

Védettség:
• Tatai Kálvária-domb TT
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Tatai tavak Ramsari terület
• Helyi védettségű területek
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):

Igen

Tata az „Élő Vizek Városa”, a „Vadludak Városa”, Vízimalmok Városa” tölti be a BécsBudapest közlekedési tengelyen a Gerecse Natúrpark „megállító kapu” szerepét. A Gerecse
Natúrpark nyugati előterében elterülő, közel 25 ezer fős város régiós viszonylatban is jelentős
turisztikai vonzerejével, természeti és építészeti látnivalóival, idegenforgalmi szerepkörével,
többezer fős vendéglátó és szállásférőhely kapacitásával, Tourinform Irodájával, kulturális
pezsgésével méltán tekinthető a Natúrpark legfőbb szervezőközpontjának.
A közel 25 ezer fős Tata városa a Tata, Tóváros és Agostyán városrészeivel 3 pólusú
településnek számít. Az előző két – egykoron önálló községnek számító és 1938-ban
egyesített – városrész (Tóváros és Tata) a mintegy 600 éve kialakított Öreg-tó keleti és
nyugati partján helyezkedik el, míg Agostyán a Gerecse hegyei között megbújó kicsiny falu,
amelyet az 1980-as években csatoltak Tatához. Tatához közigazgatásilag 3 puszta tartozik:
Mária-, Diós- és Remeteségpuszta, mely utóbbi mára golfközponttá vált és egykori pusztai
funkciója a múlté.
Tata mintegy 800 éves történelme során többször volt város, de legújabb kori várossá
nyilvánítása 1954-ben történt. Az 1970-es években járási székhely volt, majd a járások
megszűntével városkörnyék központtá vált. A kistérség természetes módon (értsd: történelmi
léptékben is hosszú ideje) kialakult központja, amelyből sugaras szerkezetben indultak ki a
közlekedési utak a szomszédos települések felé.
Az önkormányzatiság kialakulásával kistérségi székhellyé vált, korábbi igazgatási szerepe
azonban jelentősen átalakult és ma már csupán néhány – jogszabályokban rögzített – területre
terjed ki (pl. egészségügy, szociális ellátás, építésügy, okmányiroda).
Gazdag történelmi múltjának kiemelkedő alakjai a Tata jelképévé vált tóparti várat építtető
reneszánsz uralkodók, valamint a várost 1727-ben birtokba vevő grófi család, az
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Eszterházyak, akiknek Tata mai barokk arculatának kialakítása köszönhető. A XIX. század
végére és a XX. század elejére a város a budapestiek kedvelt pihenő-nyaraló helyévé vált. Ez
a korszak jelentős ipari fejlődést is hozott a városba. A város további fejlődését segítette Tata
és a Tóváros évszázados különállásának megszűnése 1938-ban. 1954. január 31-én a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsa Tatát városi rangra emelte. 1945 és 1990 között jelentősen
megnőtt a lakosságszám az itt létesített állami vállalatoknak köszönhetően. A város
hagyományos építészeti és közlekedési szerkezetében is nagy változások álltak be, bár nem
mindig kedvező irányban. 1990 után, az állami vállalatok felosztását és privatizálását
követően számos új, kis- és középvállalkozás is alakult a városban.
Tata fordulatokban gazdag történelmét visszatükrözik műemlékei. A tóvárosi Országgyűlés
téren található a nyolcszögletű Óratorony (1763), valamint a Kapucinus templom és a rendház
(1747). A Cseke-tavat körülvevő Angolkert rejti a szabadtéri színpad szomszédságában álló
barokk Kiskastélyt (1784) és a romantikus Műromokat (1801). A környék német nemzetiségi
hagyományainak tárgyi emlékeit – a számtalan tatai vízimalom egyikében – a Nepomucenus
malomban kialakított Német Nemzetiségi Múzeum őrzi. Az Öreg-tó tóvárosi partján található
az ipari műemlék Vízi vágóhíd (Fellner, 1755). Az Öreg-tó partján emelkedik a Nagy Lajos
király uralkodása alatt épült várpalota épülettömbje. A vár Zsigmond kedvenc tartózkodási
helye volt, Mátyás király pedig vadászkastéllyá alakíttatta át. A mohácsi csata után
végvárként jelentős szerepet töltött be a törökkel vívott harcokban. A XVIII. század elején
került az Esterházyak birtokába, mai formáját is az ő irányításukkal végzett átalakítási
munkák nyomán nyerte el. Itt kapott helyet a település történelmi és művészeti értékeit
bemutató Kuny Domokos Múzeum. A tóparton található a nagy múltú tatai lovarda épülete.
Az Öreg-tó tatai partján fekvő Kastély-park dísze a Fellner Jakab építette Esterházy-kastély
(1777). A tatai városrész főterén, a Kossuth téren áll a késő barokk Plébániatemplom –
szintén Fellner Jakab alkotása (1784). A Hősök terén található egykori Zsinagógában kapott
helyet a Görög-Római Szobormásolatok Múzeuma. A Kocsi utcában található az 1793-ban
épült református templom. A Kálvária domb a tetejére épített barokk kápolnával (Fellner,
1754) a város egyik legtöbbet fényképezett része. Az 1930-ban épült Sörétöntő toronyból
(Fellner Jakab kilátó) gyönyörű kilátás nyílik Tatára.
Tata joggal tekinthető a Közép-Dunántúli Régió egyik természetvédelmi fellegvárának,
hiszen területén egyaránt található nemzetközi jelentőségű és országos védettségű terület, de a
városban nyilvánították helyi védetté Magyarországon a legtöbb természeti értéket is. A 220
hektáros Öreg-tó 1989 óta a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó, Európa-hírű téli
vízimadár-gyülekezőhely. E Ramsari-terület 2006-ban jelentősen bővült északi irányban és
azóta már a Réti-halastavak, Fényes-fürdő és Ferencmajori-halastavak környéke is részét
képezi. Az Öreg-tó az Által-ér vízgyűjtő egészére kiterjedő, széleskörű összefogás jelképévé
vált. A városban található a szintén országhatárokon túl is ismert Kálvária-dombi Geológiai
Múzeum, amely mintegy 200 millió évnyi földtörténet egyedülálló szépségű bemutató
területe. Tatán hozták létre az ország első angolparkját a Cseke-tó körül, és itt tört fel
Magyarország egyik legbővizűbb karsztforrás csoportja. A naponta mintegy 250 ezer m3
kristálytiszta vizet adó források legjelentősebbje a Fényes-fürdőn fakadt. Az strandfürdő arról
is nevezetes, hogy az itt fakadt források 30 esztendei szünet után 2001-ben ismét a felszínre
törtek. A városban megannyi fa, fasor, park áll helyi védelem alatt.
A közigazgatásilag Tatához tartozó Agostyán neve a Bocsájtó-völgyi Arborétummal szinte
egybeforrt, a kísérleti terület ma már közkedvelt kirándulóhely. Ugyancsak Agostyán
határában található az Árendás-patak völgye és a Tojás-hegy, mint helyi jelentőségű
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természetvédelmi területek, valamint itt található az “ökofalu”, amely országszerte mind
többször hivatkozott példája a természetszerű gazdálkodásnak és környezeti nevelésnek.
Tata legjelentősebb hagyományos rendezvényei a júniusi Tatai Nyári Színház, Tatai
Sokadalom és Víz, Zene Virág Fesztivál, az augusztusi Mini-marathon utcai futóverseny és a
Barokk Fesztivál, az októberi Öreg-tavi Nagyhalászat, a novemberi Vadlúd Sokadalom,
továbbá a májusi és szeptemberi Tó-futások.
A horgászat kedvelői Tatán több helyen is élhetnek kedvtelésüknek: a Cseke-tavon, az Általéren, a Derítő-tavon, a Fényes Fürdő horgásztavain, az agostyáni Római-tavon. Az Öregtavon vitorlázni, evezni, kajakozni és kenuzni lehet. Fürödni viszont itt nem tanácsos, hanem
inkább a teljes körű strandfürdői szolgáltatásokat nyújtó Fényes Fürdőn. Fedett uszoda (25
méteres medencével és szaunával) az Edzőtáborban működik. Ugyanitt teke- és fallabda pálya
is található. Szabadidő központ működik a Berta-malom erre a célra átalakított épületében.
Szabadtéri teniszpályák a Cseke-tó partján találhatók. Tata határában paintball pálya is várja
az érdeklődőket. Szintén a város határában, Remeteségpusztán található az Old Lake Golf &
Country Club. A Táltos Lovas klub lovas oktatással, lovagoltatással, fogathajtással, és lovas
túrák szervezésével foglalkozik. A Bábolnai Ménesbirtok Rt.-nek a Tatához tartozó
Dióspusztán van telivér ménese, ez turistalátványosságként látogatható.
Védett területek
• Kálvária-domb Természetvédelmi Terület
• Tatai Tavak Ramsari Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Natura 2000 Élőhelyvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Helyi jelentőségű védett természeti terület
• Természeti terület
Geológiai, földtani értékek
• Tata, Angyal-forrási-barlang (fokozottan védett)
• Tata, Bartha-kútbarlang
• Tata, Megalodus-barlang (fokozottan védett)
• Tata, Tükör-forrási-barlang (fokozottan védett)
• Fényes-fürdő és a források, illetve Tata több tucat forrása
• Kálvária-domb TT és a geológiai park
A barlangok csak az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével és vezetővel
látogathatók!

Növénytani értékek (ld. térképet)
Védett növényfaj
budai imola
selymes boglárka
nagyvirágú gyíkfű
pusztai árnyalányhaj
nagy aggófű

Latin név
Centaurea sadlerana
Ranunculus illyricus
Prunella grandiflora
Stipa pennata
Senecio umbrosus
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Eszmei érték
2000
2000
5000
5000
100000

Védett növényfaj
illatos hagyma
hosszú palka
kormos csáté
fehér zászpa
szúnyoglábú bibircsvirág
sömörös kosbor
pókbangó
árokvirág
lápi nyúlfarkfű
tavaszi tőzike
fekete ribiszke
fehér tündérrózsa
tóalma
békaliliom
szálkás pajzsika
erdei békaszem
kétlevelű sarkvirág
kardos madársisak
fehér madársisak
vitézkosbor
réti iszalag
poloskaszagú kosbor
gyíkpohár
hússzínű ujjaskosbor
hegyi árvalányhaj

Latin név
Allium suaveolens
Chlorocyperus longus
EU
Schoenus nigricans
Veratrum album
Gymnadenia conopsea
Orchis coriophora
Ophrys sphegodes
Samolus valerandi
Sesleria caerulea
Leucojum vernum
Ribes nigrum
Nymphaea alba
Ludwigia palustris
Hottonia palustris
Dryopteris carthusiana
Omphalodes scorpioides
Platanthera bifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera damasonium
Orchis militaris
Clematis integrifolia
Orchis coriophora
Blackstonia acuminata
Dactylorchiza incarnata
Stipa joannis

Eszmei érték
5000
2000
2000
5000
10000
30000
2000
2000
2000
10000
5000
5000
5000
5000
5000
2000
5000
5000
10000
2000
10000
5000
10000

Állattani értékek (ld. térképek)
Bölömbika
3-4 pár költ.
Törpegém
5-8 pár költ.
Fehér gólya
2 költő pár, illetve jelentős vonuló terület.
Fekete gólya
A tavaszi és őszi vonulásban kiemelt jelentőségű terület.
Kis kócsag
Jelentős táplálkozó és vonuló terület.
Gyurgyalag, parti fecske – több telep.
Parlagi sas
Időszakos megtelepedési, illetve telelési terület.
Kerecsensólyom
1 fészkelő pár.
Vidra
Szaporodó területe a fajnak.
Haris
1-1 költő pár.
Gulipán, gólyatöcs, piroslábú cankó – alkalmas vízállásnál költő faj.
Vízimadarak
Jelentős vonuló és telelőhelye számos kárókatona, vöcsök, gém,
kócsag, lúd, réce, bukó, sirály fajnak. (vadlúd éjszakázó,
táplálkozó és pihenő helyek)
Lápi hangyaboglárka kis létszámú állomány.
Szitakötők
kiemelten a piros szitakötő, amely Natura 2000-es jelölő faj.
Közel másfél tucat védett faj!
Nappali és éjszakai lepkék – több Natura 2000-es jelölő faj. Közel kettő tucat védett
faj!
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Látványpontok
Kálvária-domb (mintegy 30 km sugarú körpanorámát nyújt)
Információs helyek
Tourinform Iroda
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
• Cseke-tó (horgászat)
• Derítő-tó (horgászat)
• Madármegfigyelő torony (Öreg-tó keleti partja)
• Kultúrtörténeti és természetvédelmi tanösvény, információs táblák rendszere a város
területén
• Természetvédelmi információs tábla (DINPI)
• Természetvédelmi információs tábla (MME)
• Fényes-fürdő és a források, illetve Tata több tucat forrása
• Kálvária-domb TT és a geológiai park
• Öreg-tó (Tatai Tavak Ramsari Terület)
• Kristály-forrás
Lezárt, nem látogatható helyek
NATO gyakorló- és lőtér és annak lezárt puffer területe.

TATA-AGOSTYÁN városrész
A község mozaikos földhasználata még jó feltételeket biztosít a természeti értékek
megőrzéséhez. Ahol a parlagi sas jól érzi magát, az rossz hely nem lehet… A viszonylagos
zavartalanság ugyancsak kedvező. Zavaróan csak a közeli NATO lőtér lövészete jelenik meg.
Állattanilag és növénytanilag is változatos közigazgatási határ. Egy nap akár 11-12
ragadozómadár fajt is láthatunk, többek között szakavatott szemmel törpesast is. Hangulatos
Árendás- patakvölgy, kisebb hegyek, dombok, száraz és nedves rétek…
Védett területek (ld. térképek)
•
•
•
•
•
•

Gerecsei Tájvédelmi Körzet
Fokozottan védett természetvédelmi terület – Agostyáni Arborétum
Natura 2000 Madárvédelmi Terület
Natura 2000 Élőhelyvédelmi Terület
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Helyi jelentőségű védett természeti terület

Növénytani értékek (ld. térkép)
Védett növényfaj
tavaszi hérics
bunkós hagyma
piros madársisak

Latin név
Adonis vernalis
Allium sphaerocephalon
Cephalanthera rubra
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Eszmei érték
2000
5000
5000

Védett növényfaj
bókoló keltike
nagy ezerjófű
magyar repcsény
selymes peremizs
apró nőszirom
tarka nőszirom
turbánliliom
árlevelű len
bíboros kosbor
kétlevelű sarkvirág
bozontos csukóka
kései pitypang

Latin név
Corydalis intermedia
Dictamnus albus
Erysimum odoratum
Inula oculus-christi
Iris pumila
Iris variegata
Lilium martagon
Linum tenuifolium
Orchis purpurea
Platanthera bifolia
Scutellaria columnae
Taraxacum serotinum

Eszmei érték
2000
5000
5000
2000
5000
5000
2000
5000
10000
2000
2000
2000

Állattani értékek (ld. térképek)
Parlagi sas
1 pár költ. A hegység legjelentősebb madártani értéke.
Gyurgyalag
jelentős fészektelepek találhatóak a régióban.
Fehérhátú fakopáncs és kis légykapó – egyaránt költ a környező jó minőségű bükkös
állományokban.
Látványpontok
Neugebirg
Információs helyek
Természetes Életmód Alapítvány Természetvédelmi és Humánökológiai Központ, Agostyán,
Najgebirg – középkori falukép megtekintését, erdei iskolai- és környezeti nevelési
programokat, táborozást kínál szakvezetéssel. Több elemből álló természetismereti tanösvény
a TÉA központjában.
Agostyáni Arborétum, Agostyán után Tardos felé a közút mellett. 1955-ben létesítették. 293
különböző fásszárú növényfaj. 1912-ből megmaradt szlavóntölgyek (Eszterházyak ültették
őket.). A fő cél nem őshonos örökzöldek vizsgálata. Szakvezetés bejelentkezés alapján május
1. és szeptember 30. között.
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
• Agostyáni Arborétum
• Szarvas-kút forrás
• Római-tó (horgásztó)
• Épülő középkori templom, illetve falu a Természetes Életmód
Természetvédelmi és Humánökológiai Központjában
• Kultúrtörténeti és természetvédelmi tanösvény, információs táblák

Alapítvány

Lezárt, nem látogatható helyek
NATO gyakorló- és lőtér és annak lezárt puffer területe.
Országos jelentőségű védett természeti terület kijelölt útvonalon gyalogosan látogatható.
Technikai és tömegsport rendezvények esetén az illetékes természetvédelmi hatóságtól kell
engedélyt kérni.
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TATABÁNYA
Közigazgatási terület:
Népesség:
Natúrpark javasolt területe:

9 145 ha
72 962 fő
9 145 ha

Védettség:
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Helyi védettségű területek
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):

Igen

Tatabánya az egykori bányásztelepülés a gazdasági szerkezetváltás egyik sikeres hazai
példájaként – és Komárom-Esztergom megye székhelyeként – ma is nyüzsgő, forgalmas
városi élet színtere, amely Tata városával együtt a Gerecse Natúrpark megállító kapu szerepét
tölti be. Bár elsősorban mint Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő iparközpontja
vált ismertté, határában jelentős természeti értékek és turisztikai vonzerők találhatók, melyek
révén méltán van helye a tervezett Natúrparkban.
Tatabánya a Kő-hegy lábánál, a Gerecse hegység és a Vértes hegység közötti völgyben
fekszik. Helyzeténél fogva forgalmi csomópont. Az M1-es Bécs-Budapest autópálya érinti, a
vasútvonal keresztülszeli a várost. A fővárostól való távolsága 55 km. Tatabánya
megyeszékhely és megyei jogú város.
Ezen a területen közel 300.000 éve megjelent az emberi élet. A régi és új kőkorszakból
származó leleteket a Turul-emlékműtől néhány száz méterre a Szelim-barlang, valamint a
felsőgallai homokbánya őrizte meg a jelen számára. A honfoglalást megelőzően Szvatopluk
morva fejedelem terjesztette ki hatalmát erre a területre, akinek hadait a monda szerint
Bánhidán győzték le Árpád seregei. Ennek emlékére állították 1907-ben a Turul-madarat,
amely a világ legnagyobb madárszobra és Közép-Európa legnagyobb bronzszobra.
Tatabánya elődközségeinek neve már a korai időkben szerepel a magyar történelem
forrásaiban. Galláról egy 1251-es oklevél tesz említést először. Kisgalya (Kisgalla) és Galya
maior (Nagygalla) elnevezés 1441-es oklevélben szerepel. Bánhida, mint település IV.(Kun)
László 1288-as oklevelében jelenik meg. A török pusztítás után elnéptelenedő falvak
lakosságát a XVIII. században Esterházy gróf telepesekkel pótolta. Így került német ajkú
lakosság Alsó- és Felsőgallára és szlovák anyanyelvű telepesek Bánhidára.
A XIX. század végének bányafeltárásai megváltoztatták a községek addigi életét, arculatát.
1891-ben a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. vásárolta meg a szénkitermelés jogát, és 1896
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karácsonyán felszínre került az első csille szén. A bányaművelés, az ipar kialakulása háttérbe
szorította az addigi mezőgazdasági, állattenyésztési tevékenységet. 1947-re a négy község
lakosságának létszáma, gazdasági jelentősége annyira megnőtt, hogy indokolttá vált a
községek várossá egyesítése. 1947. október 1-jén született meg az az okirat, amely kimondta
Tatabánya megalakulását.
Az országban a 90-es években bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások hatására illetve
azokkal párhuzamosan a város gazdasági szerkezete is megváltozott. A korábban vezető
iparágak a szén-, bauxit- és kőbányászat, a cementgyártás, az alumíniumipar, az építőipar ma
már megszűntek, vagy kisebb jelentőséggel bírnak. Az ipar területén jelenleg - a korábbi nagy
iparvállalatok helyett a kisebb létszámot foglalkoztató - a régi tevékenységi köröket részben
megtartó, a piac változásaihoz dinamikusabban igazodó utódvállalkozások jellemzőek. A
gazdaságfejlesztési munka eredményeként pedig megjelentek a külföldi befektetők a
városban.
A kultúra is gazdagabb lett egy színházzal, városi múzeummal, a sportélet műjégpályával, az
oktatás két főiskolával, az egészségügy egy új kórházzal és az ország egy virágzó várossal.
Óriási közigazgatási határon belül változatos földhasználat és gazdag természeti értékek
találhatóak. Tatabánya egy szelete a Gerecsének és a Vértesnek. A Vértes lába a
leggazdagabb természeti értékekben, míg az ÉNy-i rész már szegényes az urbanizáció és a
mezőgazdasági művelés folyományaként. Itt található a tájegység egyetlen ex lege lápja.
Védett területek (ld. térképek)
•
•
•
•
•
•

Gerecsei Tájvédelmi Körzet
Natura 2000 Madárvédelmi Terület
Natura 2000 Élőhelyvédelmi Terület
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Helyi jelentőségű védett természeti terület
Síkvölgyi ex lege láp

Geológiai, földtani értékek
• Tatabánya, Veres-hegyi-barlang
• Tatabánya, Lengyel-barlang (fokozottan védett)
• Tatabánya, Kálvária-hegyi 1.sz és 2.számú barlang
• Tatabánya, Keselő-hegyi-barlang (fokozottan védett)
• Tatabánya, Keselő-hegyi 2.sz., 4.sz., 11.sz., 21.sz. barlang
• Tatabánya, Szelim-lyuk barlang (fokozottan védett)
A barlangok csak az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével és vezetővel
látogathatók!
Kultúrtörténeti és régészeti értékek
• Turul emlékmű, Kő-hegy (Donáth Gyula munkája)
• Szent-Mária neve templom
• Szent-István király templom
• Kálvária-hegy
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Növénytani értékek (ld. térkép)
Védett növényfajok
farkasölő sisakvirág
tavaszi hérics
magyar bogáncs
fehér madársisak
bókoló keltike
fekete madárbirs
nagy ezerjófű
magyar zergevirág
magyar repcsény
selymes peremizs
tarka nőszirom
magyar lednek
turbánliliom
madárfészek
erdei békaszem
magas borsó
kétlevelű sarkvirág
selymes boglárka
bozontos csukóka
csinos árvalányhaj
pilisi bükköny

Latin név
Eszmei érték
Aconitum vulparia
Adonis vernalis
Carduus collinus
Cephalanthera damasonium
Corydalis intermedia
Cotoneaster niger
Dictamnus albus
Doronicum hungaricum
Erysimum odoratum
Inula oculus-christi
Iris variegata
Lathyrus pannonicus
Lilium martagon
Neottia nidus-avis
Omphalodes scorpioides
Pisum elatius
Platanthera bifolia
Ranunculus illyricus
Scutellaria columnae
Stipa pulcherrima
Vicia sparsiflora

2000
2000
5000
5000
2000
2000
5000
10000
5000
2000
5000
5000
2000
5000
5000
5000
2000
2000
2000
5000
5000

Állattani értékek (ld. térképek)
Gyurgyalag, parti fecske
Kövirigó
Szitakötők
Nappali és éjszakai lepkék

több telep
2001-ig 1 pár költött. Azóta alkalmi vendég, de
megtelepedésére lehet számítani.
kiemelten a piros szitakötő, amely Natura 2000-es jelölő
faj. Közel másfél tucat védett faj!
több Natura 2000-es jelölő faj. Közel kettő tucat védett
faj!

Látványpontok
Kő-hegy (Turul emlékmű)
Csúcsos-hegyi bányászkilátó
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
•
•
•
•
•
•
•

Turul emlékmű
Hazai kőzetek tanösvénye a Kő-hegyen (Turul emlékmű mellett)
Tatabánya, Szelim-barlang (korlátlanul látogatható barlang)
Tatabánya, Szédítő (kiépített sziklamászó hely)
Síkvölgyi horgásztavak (horgászat)
Galambos-tó, Galla-patak mellett (horgászat)
Természetvédelmi információs tábla (DINPI)
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•
•
•
•
•

Koldusszállási erdészház
Bányászemlékmű
Koldusszállás
Egykori Kis-réti vadászház
Kőkert tanösvény, Turul parkerdő

Fejlesztési javaslatok:
•
•
•
•

Tanösvény kialakítása a Szelim-barlangtól a János-forrásig, érintve a Ranzinger Vince
kilátót is (és csatlakozva a Turultól a Szelim-barlanghoz már kiépült tanösvényhez).
Tematika: történelem-kultúra-természet összhangja
Natúrpark-kapu kialakítása a Turul emlékműnél
Libegő kiépítése a város és a Turul között
Jelentősebb natúrpark-információs pont kialakítása a városban
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TOKOD
Közigazgatási terület: 1.491 ha
Népesség (KSH 2010): 4.243 fő
Natúrpark javasolt
területe:

1.491 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Természeti Terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):

Igen

Tokod a tervezett Gerecse Natúrpark egyik legnépesebb községe. Területe, már az őskortól
lakott hely. Minden korból találtak itt leleteket. Bronzkori földvára a Kis-Gete melletti Leshegyen található. A rómaiak emlékét a Várberek nevű fennsíkon található castrumok alapfalai
őrzik. A római kori település az I. században létesült. Majd a IV. században (római hadiút
mentén) fénykorát élő római település és katonai erődítmény a környék ipari centruma lett,
üvegkészítő, vasfeldolgozó és fazekasműhelyeivel feliratos téglákat is égető kemencéivel.
Szőlői kiváló minőségű bort adtak, lovakat, szarvas-marhákat hajtottak legelőiről az ország
távoli vásáraira, de a kecske is megbecsült háziállat volt a 20. század derekáig a családok
portáján.
A település legfontosabb problémája:
Nincs kialakított iparterület, ipari park. A nagyközségben nem teljes a csatornahálózat. Az
úthálózat fejlesztésre szorul. Az iskola bővítése indokolt és szükséges. Szükséges lenne egy
komplex szabadidőpark, mely a közeli halastó revitalizációjával kialakítható lenne.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
Hagyományokra épülő turizmus, római kori (castrum), bányászati, üveggyártási, borászati
hagyományok, országos gyalogtúrák állomása (Kinizsi 100). Számos természeti érték és az
épített
értékek
gazdagsága. Egykori jelentős szőlőművelés,
hagyományőrző
pincevölgyek."Üveg-szőlő-szén" tematikus túraútvonalak kialakítása. Népi mesterségek
hagyományait őrző Alkotóház.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
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Legjelentősebb természeti értékek:
Gete
A Gete és környéke a Keleti-Gerecsében kiemelt értéket képvisel. A hegylábakra északról
homoki gyepek kúsznak fel. A hegylábak más részein lösz, illetve löszös homok vegetációja
jellemző. A változatos geomorfológiának köszönhetően erdőtársulások igen széles skálája
található itt meg a száraz bokorerdőktől ez egészen üde gyertyános-tölgyesekig.
A vastagabb löszrétegen kialakult mély vízmosások sajátos klímája több, a hegységben ritka
növényfaj, elsősorban páfrányok számára teremti meg az optimális életfeltételeket. A terület
helyzetéből és adottságaiból kifolyólag sok növényfaj egyetlen gerecsei lelőhelye a Gete
környezetében található, vagy előfordulásai erre a területre korlátozódnak.
Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Astragalus exscapus (Szártalan csűdfű), Astragalus
vesicarius subsp. albidus (fehéres csüdfű), Carex alba (Fehér sás), Cephalanthera
damasonium (Fehér madársisak), Cotoneaster niger (fekete madárbirs), Cytisus
procumbens (sziklai zanót), Galanthus nivalis (hóvirág), Helichrysum arenarium
(Szalmagyopár), Inula germanica (Hengeresfészkű peremizs), Inula oculus-christi
(Selymes peremizs), Iris pumila (Apró nőszirom), Jovibarba hirta (sárga kövirózsa),
Jurinea mollis (hangyabogáncs), Lilium martagon (Turbánliliom), Limodorum abortivum
(Gérbics), Linum tenuifolium (árlevelű len), Onosma arenarium (homoki vértő), Onosma
visiani (borzas vértő), Peucedanum arenarium (homoki kocsord), Phlomis tuberosa
(Macskahere), Platanthera bifolia (kétlevelű sarkvirág), Pulsatilla grandis
(leánykökörcsin), Ranunculus illyricus (selymes boglárka), Scabiosa canescens (Szürkés
ördögszem), Sempervivum marmoreum (rózsás kövirózsa), Sorbus danubialis (dunai
berkenye), Sorbus domestica (házi berkenye), Spiraea medis (szirti gyöngyvessző), Stipa
pulcherrima (csinos árvalányhaj), Vinca herbacea (Pusztai meténg).

Megőrzésre érdemes terület Tokod térségében: a Gete és környéke
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Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Súlyos veszélyeztető tényező a terepmotorozás, a Gete csúcsáig vezetnek fel illegálisan
kialakított, sokszor autópályányi széles területeket letarolt motoros útvonalak, melyek
behálózzák a teljes területet.
A területen tájidegen fajok is megtalálhatók egyrészt ültetés következtében
(feketefenyvesek, akácosok), másrészt spontán módon (gyalogakác, akác, bálványfa,
aranyvesszők, stb.), jelenlétük nem kívánatos.
Tokod határában a fokozottan védett gyurgyalag is fészkel.
Turisztikai vonatkozások:
Tokod rendkívül aktív közösségi élete egyre jelentősebb kulturális, idegenforgalmi vonzerőt
jelent. A szinte egymást érő különböző ünnepek, fesztiválok, a februári Téltemetőtől a
mesterségek ünnepén, falunapon és Római Fesztiválon keresztül a Szent Márton napi búcsúig,
borversenyekig, nyitott pincék napjáig, a húsvéti illetve adventi játszóházakig egyre
népszerűbbek.
A Getén és a Hegyes-kőn vezet keresztül az Országos Kéktúra útvonala, ezen kívül csak egy
rövid szakaszon található túrajelzés (kék+) alternatív útvonalként. A terület látnivalói
indokolttá tennék újabb turistautak jelzését a meglevő gyalogutak vagy dűlőutak mentén. A
Gete csúcsáról páratlan panoráma nyílik elsősorban a Gerecsére, hasonlóan szép panoráma
fogad a Hegyes-kő és a Les-hegy csúcsán, a Duna balparti területeire is nyíló kilátással.
A terület peremén haladt keresztül a római határvédrendszer, a Limes, így Tokod szélén római
történelmi sáncok láthatók és többfelé figyelhetők meg egykori földvárak maradványai. Hogy
ezek részét képezik-e majdan a Római Limes mentén tervezett Világörökségnek, az még
várhatóan több éves előkészítés függvénye.
Szintén a terület jellemzői a bányászati emlékek, aknák, tárók, meddőhányók, bányagödrök és
az egykori bányavasút nyomai.
Jelentős turisztikai látványosság a Tokodon működő Alkotóház, amely a hegyi hagyományok
őrzésén, felelevenítésén túl 25 fő elhelyezésére is alkalmas, konyhával, hangulatos
kemencével.
Tokodi Borkultúra Egyesület
A Pincevölgy több évszázados múltra tekint
vissza. Több pince és a bennük található
prések és egyéb régi feljegyzések árulkodnak
a XIX. századi pincevölgy életéről. A
hagyományos szőlőművelés évszázadok óta
jellemző e területeken, egészem a római
korig visszamenő leletek is árulkodnak
bortermelésről. A pincerendszer több
völgyből áll. Ezek közül a leghosszabb a
Nagy-völgy, mellette található a Kis-völgy, s a Bajnai útról nyílik az Ürge-völgy és a Törökút.
Fekvésükből adódóan kiválóan alkalmasak bor tárolására a völgyekben található pincék. A
magasabb területeken, a kiváló fekvésű lejtőkön lehet szőlőt termeszteni. Manapság egyre
több rendezvény helyszíne a völgy. Itt húzódik az Országos Kéktúra útvonala, amely sok száz
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túrázót vonz a völgybe évről-évre (pl. Kinizsi 100 teljesítménytúra). A szőlőtermelők
védőszentjének, Orbánnak tiszteletére Tát-Tokod-Mogyorósbánya határán kápolnát emeltek
és ott kérték Szent Orbán közbenjárását a jó szőlőtermés érdekében. A három község egymást
váltva rendezi meg ott évente az Orbán-napi ünnepségeket. E helyszínen egyre híresebb
folklór központ van kialakulóban. A népszerű rendezvények mellett a nyitott pincék
rendezvénysorozata is a Pincevölgy hírét viszik egyre messzebb.
A régió fejlődése töretlen, hiszen láthatóan egyre több pince és egyre szebb környezet várja az
idelátogatókat. A Tokodi Borút rendezvénysorozata pedig országos hírűvé teheti ezt a
csodálatos természeti környezetet, ahol olyan csend fogadja a látogatót, amelyet Budapest
környékén csak nagyon kevés helyen tapasztalhat meg az ember.
A Tokod és a Pincevölgy környékén megrendezésre kerülő Tokodi Borút rendezvény miatt
megnőtt az érdeklődés a környék iránt. A növekvő igények kielégítéséhez a gazdáknak, a
környék jövőjéért felelősséget érzőknek összefogásra van szüksége jogi formában is, hogy a
jövőt közösen és hatékonyabban tudjuk felépíteni. Ezért létrehozták a Tokodi Borkultúra
Egyesületet. Az egyesület célja, hogy működésével elősegítse a Tokodi Pincevölgy és
környékének kulturális, valamint történelmi örökségének megóvását; kultúrájának,
hagyományainak megőrzését és továbbvitelét; a térség idegenforgalmának bővítését; a TokodTát-Mogyorósbányai mikrotérség fejlesztését.
Tokod nemcsak csendjéről, borairól és egyre népesebb fesztiváljairól híres, hanem a falu
határában (Ebszőnybányánál) kialakított motorsport versenypályájáról is. Évente rendeznek itt
magyar bajnokságot az endurosport kedvelői, sőt 2009-ben Európa-bajnoki futamot
rendezhetett a Tokodi Motoros Sportegyesület. Annak ellenére, hogy a natúrparkok
szellemiségéhez az ilyenfajta motorsport kevésbé illeszkedik, mégis megemlítjük az ebben
rejlő lehetőségeket, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy e versenypálya egy évtizedek óta
bányákkal, meddőhányókkal roncsolt területen került kialakításra az 1990-es években.
Amennyiben a most zajló engedélyezési eljárás eredményeként megkaphatja az egyesület a
pálya fenntartásának jogát, úgy az ország számos vidékén (így a Gerecse tájain is)
szabályozatlanul közlekedő sportmotorosok végre egy jól körülhatárolt területen hódolhatnak
szenvedélyüknek, a Gerecse értékesebb részeinek zavarása nélkül. Ilyen értelemben tehát a
Gerecse Natúrparknak is érdeke, hogy a technikai sportok olyan helyszínekre
koncentrálódjanak, amelyeken a természeti értékek jelentősebb zavarása nélkül hangolhatók
össze a Gerecsébe irányuló egyéb turisztikai formákkal.
Tokodon meg kell említeni még a foltvarrókat, csuhésokat, makettkészítőket és babavarrókat
is, akik hagyományos kézműves termékeikkel szintén egyedi arculatot adhatnak a
nagyközségnek.
Egyéb értékek
•
•
•
•
•
•
•

Tokod, Dorogi 9.sz. és 10.sz. kaverna
Tokod, Tokodi vízakna hasadékbarlangja
Tokod, Ótokodi külfejtés (Eocén alapszelvény)
Római erőd a Vár-bereknél
Szent Márton Katolikus templom
Csipke malom
Egykori falumalom
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TOKODALTÁRÓ
Közigazgatási terület:

527 ha

Népesség (KSH 2010): 3.081 fő
Natúrpark javasolt
területe:

527 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Természeti Terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen
Tokodaltáró szintén nagy népességű községe a tervezett Gerecse Natúrparknak. Római kori
épített emléke közvetlenül a belterület határában található, de nem tartozik a település
közigazgatási területéhez. A településen országosan védett műemlék a római castrum,
műemléki környezete a települést érinti.
A településen egységes bányász kolónia épült fel a XIX. század második felétől. A
lakóterületek egy részén nyomon követhető a bányászati építkezések teljes vertikuma.

A település legfontosabb problémája:
Közintézmények leromlott állapota. Az úthálózat nagyon rossz minősége. Az önkormámyzati
ingatlanok kihasználatlansága. A régi bányász sorházak és környezetének rossz állapota,
bányászati hagyományok és attrakciók kihasználtsága.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
Gazdag bányászati hagyományok. A turisztikai jellegű fejlesztések összekapcsolva a helyi
sport létesítmények (labdarúgó pálya, régi uszoda) felújításával és az egészséges életmód
megteremtésével.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Kis-Gete
A Kis-Gete környékén található a Gerecse legjelentősebb homokvidéke, mely elnyúlik a Gete
lábáig és Dorogig, legszebb és leggazdagabb kifejlődése, a legnagyobb összefüggő területen
azonban itt található. A homokterület flóráját gazdagítja a Kis-Gete aljában található egykori
homokbánya, melynek nedves, csupasz homokfelszínén ritka pionírfajok telepedtek meg,
némelyikük hatalmas egyedszámban. Közülük kiemelendők a védett orchideák, a tarka zsurló,
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a kígyónyelv páfrány, melyek a száraz homokpuszta védett fajaitól alig néhány méterre
találhatók. A homokbánya országosan is kuriózum, alig pár hasonló gazdagságú ismert.

Megőrzésre érdemes terület Tokodaltáró térségében: a Kis-Gete és környéke

Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Astragalus exscapus (Szártalan csűdfű), Astragalus
vesicarius subsp. albidus (fehéres csüdfű), Blackstonia acuminata (gyíkpohár), Carex alba
(Fehér sás), Cephalanthera damasonium (Fehér madársisak), Cephalanthera longifolia
(Kardos madársisak), Corispermum nitidum (fényes poloskamag), Dactylorhiza incarnata
(Hússzínű ujjaskosbor), Dactylorhiza majalis (Széleslevelű ujjaskosbor), Dianthus
arenarius (homoki szegfű), Epipactis palustris (Mocsári nőszőfű), Equisetum variegatum
(Tarka zsurló), Helichrysum arenarium (szalmagyopár), Inula germanica (hengeres
peremizs), Inula oculus-christi (selymes peremizs), Iris pumila (Apró nőszirom), Jurinea
mollis (Kisfészkű hangyabogáncs), Lilium martagon (Turbánliliom), Listera ovata
(Békakonty), Ophioglossum vulgatum (kígyónyelv), Orchis laxiflora (mocsári kosbor),
Orchis militaris (Vitézkosbor), Ranunculus illyricus (selymes boglárka), Scabiosa
canescens (Szürkés ördögszem), Spiraea media (Sziklai gyöngyvessző), Taraxacum
serotinum (Kései pitypang), Vinca herbacea (Pusztai meténg).
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Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
Aktuálisan a terepmotorozáson kívül nem ismert jelentősebb veszélyeztető tényező. A
homokbányában található értékes fajok és élőhelyek pionír jellegűek, így
fennmaradásukat a természetes szukcesszió is veszélyeztetheti ezért sajátos
természetvédelmi kezelési módszereket igénylehetnek.

Tokodaltáró határában a fokozottan védett gyurgyalagnak több kisebb telepe is látható.

Turisztikai vonatkozások:
A Kis-Gete és környéke egykori bányáival kimondottan alkalmas jelentős természeti
értékeket hordozó kultúrtáj bemutatására, akár tanösvény kialakításán keresztül is, ügyelve
arra, hogy a kiépítés során ne érintsenek közvetlenül természetközeli élőhelyeket.
A településrendezési tervben javaslat született a településen egy bányászati tanösvény
kialakítására, ehhez a meglévő jellemző ipari létesítmények, intézmény-épületek és beépítési
típusok felmérése, megőrzése szükséges. A helyi építési szabályzatban az egyes
létesítményeket helyi védelemre javasolták, illetve a beépítési típusok karakterének
megőrzése szükséges.
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ÚNY
Közigazgatási terület: 1.158 ha
Népesség (KSH 2010):
Natúrpark javasolt
területe:

733 fő

1.158 ha

Védettség:
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Természeti Terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):
Igen
Úny a Gerecse Natúrpark legdinamikusabban népesedő települése, lélekszáma az elmúlt
évtizedben csaknem 13%-kal nőtt.
Úny környékén már az újkőkor óta él ember. A Diós fölötti szántókon előkerült hatalmas
rézkori urnák országos hírűek (ma az Esztergomi Balassa Múzeum féltett kincsei). Első
okleveles említése 1193-ból való (Hun). A törökkorban pusztafölddé vált, de a 17. sz. derekán
megindult a lakosság visszaszivárgása. Úny község a 18-19. sz. folyamán igazi nemesi
fészekké vált (közel 30 nemesi családnak volt közbirtokossága). Nemesei meghatározó
szerepet töltöttek be az államigazgatás különböző posztjain (megyei jegyzők, alispánok,
szolgabírók, esküdtek, stb.) Nekik köszönhető, hogy Úny lett az Úny-Kirva-Epöl
Körjegyzőség székhelye 1871-ben.
Említésre méltóak az únyi források (valamikor 13 fakadt Úny község közigazgatási területén),
legfőképpen a több kiadványban jegyzett gyógyvízforrást, ami állítólag valamikor még a
budai pasának is gyógyírt jelentett, és aminek területe magántulajdonba került a kárpótlással.
A település legfontosabb problémája:
Nincs kiépített csatornahálózat és nem megfelelő a csapadékvízelvezetés rendszere. Az állami
közutak, a közterületek, faluközpont rossz állapota, utcabútorzat, növénytelepítés,
kertépítészeti rendezés indokoltsága. Közintézmények (iskola, gondozási központ) leromlott
állapota, nincs akadálymentesítés, hiányos a lakosság nyelvtudása, a földterületek
tulajdonviszonyának a rendezetlensége, a környezettudatos fejlesztést igénylő területek
magánkézben vannak.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
A település legfontosabb lehetősége:
Lovascentrum kialakítása, rendezvények az önkormányzat tulajdonában lévő lovaspályára
építve. Kerékpárutak. Helyi kúriák felújítása. Meglévő szürke-marha-tenyészet
(„skandinávjoghurt”), körtefesztivál megteremtése, „gombaerdő”, néptánc-hagyományok,
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életmódtáborok, régi mesterségek megléte (patkolóműhely). Közösségi terek javítása,
önkormányzati intézmények E-ellátásának javítása.
[Forrás: Duna-Pilis-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, 2009]
Legjelentősebb természeti értékek:
Haraszti-dűlő környéke (jelentős részben Dág közigazgatási területén)
A Keleti-Gerecse száraz gyepeinek tagja, több, másutt nem ismert vagy ritka faj található meg
ezekben a gyepekben, helyenként pedig a lösszel kevert homok jelenlétére utaló fajok (pl.
szalmagyopár) is megjelennek. A löszgyepeknek sokféle típusa megtalálható itt a félszáraz
szálkaperjés gyepektől az igen száraz taréjos búzafüves meredek oldalakig.
A gyepek nagyobb területen szőlőkkel és felhagyott szőlőkkel mozaikolnak, jól szemléltetve a
löszgyepi fajok túlélését a szőlőművelés idején és elterjedésüket a művelés felhagyása után.

Megőrzésre érdemes terület Úny térségében:
a Haraszti-dűlő és környéke (Maszkali, Oldalok)

206/286

Védett és/vagy ritkább növényfajok:
Aster amellus (csillagőszirózsa), Helichrysum arenarium (szalmagyopár), Inula germanica
(hengeres peremizs), Isatis tinctoria (csülleng), Jurinea mollis (hangyabogáncs), Linum
hirsutum (borzas len), Phlomis tuberosa (macskahere), Prunella grandiflora (nagyvirágú
gyíkfű), Pulsatilla grandis (leánykökörcsin), Ranunculus illyricus (Selymes boglárka),
Stipa joannis (hegyi árvalányhaj), Stipa pulcherrima (csinos árvalányhaj), Taraxacum
serotinum (kései pitypang).
Veszélyeztető tényezők, fontosabb kezelési javaslatok
A veszélyeztető tényezők között említhető a nagy kiterjedésű csupasz, szabad felületek
(felhagyott szőlők) miatti gyomokkal, özöngyomokkal szembeni fokozott érzékenység. Az
erősebben fertőzött részeken fás szárúak esetén az egyedek eltávolítása, lágyszárúak esetén a
rendszeres kaszálás lehet megoldás.
Ugyancsak a megőrzésre szánt területek közé sorolhatók a Paskom (Eke út alja és Szénegetői)
még nem szántóként művelt területei, továbbá a Lux-erdő (ami már nem is biztos, hogy erdő)
és a Diós-patak felső folyásának völgye (041/10, 044/1, 044/2, 045, 047 hrsz-ok), vagy a
Csákány gödör (155 hrsz).

Úny határában a fokozottan védett gyurgyalag is fészkel.

Turisztikai vonatkozások:
A terület jelentőségét elsősorban növénytani értékei adják, turisztikailag jelenleg nem
hasznosított, nem is ismertek a turizmus célpontjába állítható értékei. A dombok tövén
húzódó szőlőskertek, hétvégi- és présházak tarthatnak számot érdeklődésre.
Úny különböző egyházi vonatkozásainál fogva is megkülönböztetett szerepkört láthat el a
tervezett Gerecse Natúrparkban.
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VÉRTESSZŐLŐS
Közigazgatási terület:

1 712 ha

Népesség:

2 938 fő

Natúrpark javasolt területe:

1 700 ha

Védettség:
• Vértesszőlősi Előember Telep
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Természeti Terület
A Gerecse Natúrparkhoz
Igen
csatlakozott (2012):
Vértesszőlős neve elsősorban „Samuról”, az 1960-as években itt talált előember
csonttöredékeiről vált országosan és nemzetközi téren is ismertté. A Tata és Tatabánya között
dinamikusan fejlődő község a maga kulturális eseményeivel, szlovák nemzetiségi
hagyományaival és persze Előember-telepével a Gerecse Natúrpark nyugati kapujában fontos
turisztikai kiindulópont lehet. A Nyugati-Gerecse sziklás hegyei meredeken emelkednek az
Által-ér síkja fölé, ami a siklóernyősök körében is évek óta kedveltté teszi.
A község területén talált előember-leletek bizonysága szerint mintegy 500.000 éve lakott
település, az ország egyik legrégibb régészeti lelete révén vált ismertté nemzetközi
viszonylatban is.
A középső bronzkorból is találtak sírokat és leleteket. A római korban itt vezető út
maradványait is megtalálták. Az első írásos emlék 1244-ből ismert, a települést Villa Scelus
néven említette. A török korban a seregek felvonulási útjába eső falu állta a támadásokat,
1541-ben még 4 adózó portát számoltak össze, két év múlva azonban teljesen elpusztult, majd
170 évig lakatlan volt.
A XVIII. század elején a tatai Eszterházy uradalom részévé vált. Eszterházy József 1731-ben
szlovák telepeseket hozott. Ezzel a település szlovák jellege állandósult. Az 1878-as tűzvész
szinte az egész falut elpusztította. A település központjának mai képe lényegében az újjáépítés
során alakult ki. A Szolos helynév egyértelműen szőlőművelésre utal, az elnevezés Vértes
előtagja 1909-tol a hegység közelségét jelzi.
A századfordulótól a környék bányászatának és iparának fejlesztése következtében a
korábban csupán mezőgazdaságból élő lakosság kétlakivá vált, a bányákba és a gyárakba
jártak el dolgozni, miközben megtartotta nyelvét és szokásait. A második világháború nagy
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pusztítást okozott a településen, fejlődése lassan indult. Ma a település az idegenforgalom és a
városok (Tata, Tatabánya) közelsége következtében fejlődő, gyarapodó községgé vált.
Nagyszabású útfejlesztések történtek az elmúlt évben, melynek során a települést átszelő 1-es
számú főút és a hozzá csatlakozó utak, járdák kerültek felújításra. A település nemrégiben új
ravatalozót épített, illetve befejeződött a temető felújítása.
Védett területek (ld. térképek)
•
•
•
•
•

Gerecsei Tájvédelmi Körzet
Vértesszőlősi Előember Természetvédelmi Terület
Natura 2000 Madárvédelmi Terület
Natura 2000 Élőhelyvédelmi Terület
Nemzeti Ökológiai Hálózat

Geológiai, földtani értékek
• Vértesszőlős, Vértes László-barlang
• Arany-lyuk
A barlangok csak az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével és vezetővel
látogathatók!
Növénytani értékek (ld. térkép)
Védett növényfaj
tavaszi hérics
bókoló keltike
nagy ezerjófû
magyar zergevirág
turbánliliom
erdei békaszem
bíboros kosbor
tavaszi görvélyfû

Latin név
Adonis vernalis
Corydalis intermedia
Dictamnus albus
Doronicum hungaricum
Lilium martagon
Omphalodes scorpioides
Orchis purpurea
Scrophularia vernalis

Eszmei érték
2000
2000
5000
10000
2000
5000
10000
2000

Állattani értékek (ld. térkép)
Bölömbika
Törpegém
Fehér gólya
Gyurgyalag, parti fecske
Vidra

1 pár költ.
1-2 pár költ.
1 alkalmi költő pár.
több telep.
Szaporodó területe a fajnak.

Látványpontok
• Halyagos
• Kő-hegy (Tatabánya)
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
• Kedvező kiinduló és végpontja a hegységbe szervezett túráknak.
210/286

•
•
•
•
•
•

Vértesszőlős, Halyagos (siklóernyő ugró hely engedélyezés alatt!)
Vértesszőlős után Tata felé a vasúti felüljárónál kiépített motocross pálya várja a
motorosokat.
János-forrás
Vértesszőlősi-előembertelep TT
Kisboldogasszony templom
Tájház
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VÉRTESTOLNA
Közigazgatási terület:
Népesség:
Natúrpark javasolt területe:

1 695 ha
526 fő
1 695 ha

Védettség:
• Gerecsei Tájvédelmi Körzet
• Natura 2000 Természetmegőrzési
Terület
• Natura 2000 Madárvédelmi Terület
• Nemzeti Ökológiai Hálózat
• Természeti Terület
A Gerecse Natúrparkhoz
csatlakozott (2012):

Nem

Vértestolna a Gerecse egyik legcsendesebb, legkisebb átmenő forgalommal terhelt
települése, amelynek üdülőfalu-szerepe minden bizonnyal felértékelődik. A Gerecse 400-500
méter magas hegyei által körülvett kicsiny község a hegység egyik legkisebb településének
számít, de természeti vonzereje a Gerecse Natúrpark egyik fontos célterületévé teheti. A
német nemzetiségi hagyományok, a tájház és egyéb fesztiválok révén kulturális értelemben is
erősödik a szerepe.
Vértestolna Tatáról a Gerecse egyik fő közlekedési tengelyén, az Agostyán – Tarján
útvonalról érhető el. Jelenleg Héreggel alkot körjegyzőséget.
A község területén a vas- és bronzkorból kerültek elő a legkorábbi régészeti leletek. A
középkorban okleveles említésével 1247-ben és 1337-ben találkozhatunk. A török időkben is
pusztaként tartották nyilván és az is maradt egészen az 1720-as évekig. 1733-ban Esterházy
József katolikus vallású würzburgi németeket telepített le Tolnapusztára. Az itt otthonra találó
hívek számára emelték 1750 körül a faluképet azóta is meghatározó barokk stílusú katolikus
templomot, melyet 1788-ban Gött Antal tervei szerint átépítettek. Keresztelő kútja XVIII.
századi barokk, rokokó főoltára és szószéke a XVIII. század második felében készült.
Említésre méltó népi építészeti emléke a községnek az 1812-ben épült Mária-kápolna,
valamint két, országos műemléki védelem alatt álló lakóház a Petőfi utcában.
Az Országos Kék Túra útvonala mellett fekvő Vértestolna – a Gerecsei Tájvédelmi Körzettel
körülvett településként – kedvelt, nyugalmat adó kirándulóhely. Nyugati határában
magasodik a hegység második legmagasabb hegycsúcsa (Öreg-Kovács, 554 m), míg a keleti
határában emelkedő Pes-kő elsősorban barlangjáról, egykori sólyom-fészkelő-helyéről és
gyönyörű kilátásáról ismert.
A községben három vendégház működik, összesen 15 fős befogadóképességgel.
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Védett területek (ld. térképek)
•
•
•
•
•

Gerecsei Tájvédelmi Körzet
Natura 2000 Madárvédelmi Terület
Natura 2000 Élőhelyvédelmi Terület
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Természeti terület

Növénytani értékek (ld. térkép)
Védett növényfaj
tavaszi hérics
fehér madársisak
kardos madársisak
bókoló keltike
magyar zergevirág
keskenyajkú nôszôfû
magyar repcsény
tarka nôszirom
turbánliliom
gérbics
erdei békaszem
kétlevelû sarkvirág
selymes boglárka
ligeti csillagvirág
tavaszi görvélyfû
bozontos csukóka
pilisi bükköny

Latin név
Adonis vernalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Corydalis intermedia
Doronicum hungaricum
Epipactis leptochila
Erysimum odoratum
Iris variegata
Lilium martagon
Limodorum abortivum
Omphalodes scorpioides
Platanthera bifolia
Ranunculus illyricus
Scilla vindobonensis
Scrophularia vernalis
Scutellaria columnae
Vicia sparsiflora

Eszmei érték
2000
5000
5000
2000
10000
10000
5000
5000
2000
10000
5000
2000
2000
2000
2000
2000
5000

Állattani értékek (ld. térkép)
Uhu
1 pár költ.
Kerecsensólyom
1 pár költ.
Haris
1-1 költő pár.
Fehérhátú fakopáncs, kis légykapó – kis létszámú állomány.
Látványpontok
Pes-kő
Turisztikailag látogatható, frekventált helyek
Kedvező kiinduló és végpontja a hegységbe szervezett túráknak.
Buncsú-kút
Pes-kő és Pes-kő barlang
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5. A fejlesztéseket megalapozó helyzetértékelés, SWOT-analízis
A Gerecse Natúrparkkal érintett kistérségek igen változatos természeti adottságokkal
rendelkeznek. Két természetföldrajzi nagytáj találkozik itt: a Kisalföld (azon belül a
Komárom–Esztergomi-síkság), valamint a Dunántúli-középhegység (azon belül a Dunazughegyvidék). Itt (Süttő közigazgatási területén) található a Gerecse legmagasabb csúcsa
(Gerecse 633 m), ugyanakkor a Duna völgyében alig 100 méter a tengerszint feletti magasság.
A Gerecse vonulatainak köszönhetően (főleg Bajna térségében illetve a Gete vidékén) igen
jelentős az erdősültség, igaz, több település határában viszont alig találunk erdőt. A javarészt
szelíden lankás tájon a mezőgazdálkodás meghatározó. Az itt eredő kisvízfolyások befogadója
a Duna. Állóvizekben a terület nagy része szegény, jelentősebb tavak csak Tata térségében
találhatók (a Doroghoz közeli Palatinus-tó valójában Esztergomhoz tartozik).
Itt húzódik a magyarországi Duna-szakasz egyik legösszefüggőbb ipari-urbanizációs sávja, de
Tata-Tatabánya illetve Dorog térsége szintén erősen iparosodott vidék, amiből adódóan a
terület környezetállapotára a túlterheltség, a nagyfokú beépítettség és a negatív környezeti
hatások megannyi megnyilvánulási formája a jellemző. A térség környezetállapotára erősen
rányomta a bélyegét az évszázados szénbányászat és ipar. Dorog kisvárosi mivolta ellenére
jelentős ipari bázissal rendelkezik. Igaz, korszerű technológiával, de a zöldturizmus-fejlesztés
szempontjából meglehetősen negatív kicsengéssel, itt működik az ország legjelentősebb
veszélyeshulladék égetője. A szén- és mészkőbányászat, valamint az erre települt nehézipar és
mindinkább a könnyűipar is sajnos erősen meghatározzák Dorog városképét, amit a
lakótelepek sokasága csak tovább fokoz. Sárisáp, Tokod, Csolnok területe szintúgy magán
viseli az erőltetett iparosítás nyomait. A medence-jellegből adódóan a kritikus levegőminőség
fokozott problémát jelent. A közlekedésből adódó környezetszennyezés elsősorban a
kistérségeket hosszan átszelő 10-es főforgalmi útból adódik.
A térségre sajátos kettős arculat jellemző: miközben az iparterületek, roncsolt tájrészletek és
sokszor a településhatárok szinte egymásba érnek, addig a zavartalanabb helyeken igen
jelentős természeti értékek is fennmaradtak, elsősorban a Gerecsei Tájvédelmi Körzet
területén. Az országos jelentőségű természetvédelmi területeken túl a helyi védettségű
objektumok száma és területe is igen jelentős. Turisztikai szempontból igen jelentős a bajóti
Öreg-kő (ez Komárom-Esztergom megye első – 1941-ben oltalom alá helyezett – védett
értéke), a süttői hársfa, a mogyorósbányai Kőszikla vagy a péliföldszentkereszti erdő. Igen
nagy természetvédelmi értéket képvisel a Gerecse néhány tájvédelmi körzeten kívül eső
vidéke, mint pl. a csolnoki Magos-hegy környéke, a Gete és a bajnai Őr-hegy. Elsősorban
tájképi és botanikai szempontból képvisel fontos értéket a tokodi Hegyes-kő, a sárisápi AlsóJanza valamint az epöli Nagy-kőszikla és környéke. E térségben találhatók a Gerecse
legnagyobb és legmélyebb barlangjai, így a Pisznice-barlang (Lábatlan), a Tokod-Altárói 1.
számú barlang (a Gerecse legmélyebb – mintegy 120 méter mély – barlangja) és Bajót
határában az Öreg-kői 1. számú zsomboly illetve a Jankovich-barlang.
A bakancsos turizmus szempontjából feltétlenül megemlítendők azok a teljesítménytúrák,
amelyek országos viszonylatban is egyre népszerűbbek: Gerecse 50, valamint a „Kinizsi 100”.
Ez utóbbi Budapest határából (Csillaghegy) indulva az Országos Kéktúra útvonalán haladva
érinti a Pilis, a Gete és a Gerecse gyönyörű pontjait. A kerékpáros turizmus szintén erőssége
e kistérségnek, ami részben a fővároshoz való közelségből fakad. A Komárom illetve Tata
irányából erre (Budapest végcéllal) vezető nemzetközi (EuroVelo) kerékpárútvonal egyik ága
a Duna kanyarulatait követi, másik ága pedig a Gerecse hegyvidékén halad keresztül. A
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többnyire szelíden lankás tájon – a Keleti-Gerecse magányos sasbércein kívül – nagy
magasságkülönbségek nincsenek, így a kerékpározáshoz jó lehetőségek adottak, aminek révén
a Dorogi-medence a közelben vezető nemzetközi útvonalnak potenciális mellékszárnya
lehetne. A térségben a lovasturizmus talán valamivel kisebb hagyományokkal rendelkezik. A
horgászturizmus elsősorban a Duna vadregényesebb – sajnos, természetközelinek már csak
jóindulattal mondható – szakaszaira koncentrálódik, így a Táti-szigetekhez és a süttői Mocsiszigetre. Kedveltek a kisebb horgásztavak is (pl. Nyergesújfalu határában). A vadászatot
kedvelők elsősorban nagyvadas jellegű vadászterületeket találnak. Bár a vadászkunyhók,
erdészházak nagyobb száma megfelelő infrastruktúrát kínál a vadászturizmusnak, a jelentős
túraforgalomból adódóan a zavartalan vadászatok terén egyre kevesebb lehetőség adódik. A
térséget hosszan szegélyező Duna-szakasz révén a hazai és nemzetközi vízi turizmusban
rengeteg
lehetőség
rejlik,
ez
azonban
még
jórészt
kihasználatlan.
A
természetmegfigyelőknek, kutatóknak is vonzó terepet kínálnak
a felhagyott vagy netán
még működő kőbányák (Bersekbánya, Kecskekő, Auer-bánya), vagy a nagy kiterjedésű
gyepterületek (pl. bikoli legelők). Ezeket számos növényritkaság termőhelyeiként és/vagy
fokozottan védett madárfajok fészkelő- vagy táplálkozó területeiként tartják számon. A Duna
kistérségbeli szakasza a vízimadarak szempontjából – főként a nyári nagy zavartságból
adódóan – sokkal inkább fontos a téli időszakban (a Duna nyergesújfalui szakaszán a
vadludaknak nemzetközi jelentőségű pihenőhelye alakult ki). A dendrológiai értékeket
kedvelőknek a lábatlani Gerenday-arborétum és a süttői Rákóczi-hárs kínál látnivalót. Dorog
és környékének madárvilága (elsősorban az 1988-ban elhunyt Hopp Ferenc fél évszázados
kutatásai nyomán) viszonylag jól feltárt, de rengeteg zoológiai és botanikai értékre csak a
legutóbbi években derült fény. A természeti értékeket kedvelőknek leginkább a meredek,
sziklás sasbércek jelentenek „csemegét”, miként ezek a legjobb kilátóhelyek is. Néhányukról
fenséges panoráma tárul fel a Pilis, Gerecse, Budai-hegyek vagy a távoli esztergomi Bazilika
látványával. A sportturizmus terén – szem előtt tartva a sajátos táji adottságokat – pl. a
sziklamászás, a siklóernyőzés jelenthet fejlesztendő ágazatot.
A megye építészeti-kulturális örökségének számos nagyszabású műemléke található itt. A
zöldturizmust kedvelők az elmúlt ezer év megannyi emlékével találkozhatnak akár a
településeken, akár azok határában. A Római Birodalom itt húzódott pannóniai határvonalán
épültek a limes egykori erődítményei (pl. dorogi későrómai lakótelep), őrtornyai vagy a
Tokod határában feltárt római castrum. A barokk időszakából maradt fenn a legtöbb emlék.
Említésre méltó a bajnai Sándor-Metternich kastély, egy rég elpusztult település emlékét őrző
Csimai-kálvária vagy a megkapó környezetben fekvő Péliföldszentkereszt (volt nazarénus
templom, rendház és kálvária – műemléki jelentőségű), de ide sorolhatók Nyergesújfalu,
Dorog, Epöl, Sárisáp, Tokod és Úny műemlékjellegű templomai. A klasszicizmus stílusjegyeit
viseli a bajnai volt uradalmi istálló, valamint a dági és leányvári templom. Említésre méltó
néhány népi építészeti emlék is, mint pl. a csolnoki Szt. Háromság szobor, valamint
Máriahalom néhány pincéje és lakóháza.
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A fejlesztési programot megalapozó helyzetfeltárás (SWOT-analízis)

Erősségek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyengeségek

Az M1 autópálya (Zsámbék), 10-es út felől a térség
jó megközelíthetősége, esztergomi Duna-híd
A főváros közelsége (Budapest 30 km)
A Duna, mint hajózó útvonal
Kiemelkedő táji-természeti értékek, csendes vidéki
táj
Nagy kiterjedésű Natura 2000 területek
Itt húzódik a Gerecse mértani középpontja, a lakott
területektől legtávolabbi helyszínek
Unikális látnivalók (Pisznice-barlang, magyarföldi
husáng, földtani értékek, barlangok) és turisztikai
lehetőségek (sziklamászás, siklóernyőzés)
Mozaikos táj, jó kilátópontok, sasbércek
Állattenyésztésre,
gyümölcstermesztésre,
szőlőművelésre,
biogazdálkodásra
alkalmas
mezőgazdasági területek megléte
Az ipar csak a peremterületekre koncentrálódik
Egyházi kegyhelyek, zarándokutak megléte
A római kor számos emléke
A kulturális örökség sokszínűsége – nemzetiségi
hagyományok
A természeti, kulturális értékek megismerésére
irányuló turisztikai formák alapjainak együttes
megléte
A turisztikai termékcsoportok fejlesztése átnyúlik a
térség határain (Ister-Granum)
Kedvező intézményi háttér a városokban,
községekben
Az infrastruktúra viszonylag jó kiépítettsége
A települések fele növekvő népességű
Az országos átlagnál magasabb foglalkoztatottság
A helyi lakosság egy részének német, szlovák
nyelvtudása, ismeretbővítési-vállalkozási kedve
Nemzetiségi és nemzetközi kapcsolatok megléte
Együttműködési készség a térség települései között
Koordináció
megléte
(Duna-Pilis-Gerecse
Vidékfejlesztési Egyesület)
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• Erős gyomosodás szinte az egész tájon, állattartás
csak mutatóban maradt
• A hegységen belüli közúti kapcsolatok hiányossága
• Egykori bányászati tevékenységből adódó tájsebek,
környezetszennyezések
• Kisebb pontszerű szennyező források szinte minden
településen
• Rekultiválatlan bányaterületek, rendezetlen egykori
telephelyek
• Kevés a tó, vízfolyás
• Duna kedvezőtlen vízminősége
• A tájhasználat, külterületi földterületek használatának
szabályozatlansága
• Mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területek magas
aránya
• Csökkenő mértékű mezőgazdasági tevékenység,
magántermelők alacsony gépesítettsége
•
Meglévő
mezőgazdasági
területek
gyenge
terméseredménye
•
A Gerecse keleti oldalán markáns idegenforgalmi
szervezőközpont hiánya
•
Kevés igazán jelentős történelmi műemlék
• Megtermelt termények feldolgozatlan formában
történő kiáramlása a térségből
• Nagyüzemek, magántermelők közötti kapcsolat hiánya
• Őstermelők alacsony száma
• Települések vagy településrészek sajátos építészeti
karakterének kopása, épített értékek pusztulása
• A települési környezet helyenkénti igénytelensége
• Turisztikai infrastruktúra kiépítettségének területi
egyenlőtlensége
• Alacsony átlagos tartózkodási idő
• Kerékpárút-hálózat hiánya (jórészt a Duna-partra
koncentrálódik)
• Tudatos
turisztikai
termékfejlesztés
hiánya,
kezdetlegessége
• Egymással párhuzamos marketing tevékenységek
• Turisztikai
alapismerettel,
idegennyelv-tudással
rendelkezők alacsony száma
• Munkalehetőségek hiányából adódó ingázások
• Munkanélküliek tartósan magas száma egyes
településeken

Lehetőségek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Veszélyek

A térséget érintő főúthálózat jövőbeli fejlesztése
(10-es, 88-as Tatabánya-Bajna-Tát, EsztergomZsámbék)
Egykori római LIMES védvonal, mint potenciális
Világörökség-helyszín
Intenzív ipari tevékenység csökkenésével a
természeti értékek védelmének erősödése
Az erdőterületek közel felének természetvédelmi
rendeltetése
Extenzív hasznosításra alkalmas mezőgazdasági
területek magas aránya, természetgazdálkodási
mintaterületek kialakításának lehetősége
A mezőgazdasági tevékenységek újjáélesztésének
lehetősége
Helyi mező- és erdőgazdasági termékek
előállításának lehetősége
Környezetkímélő ipari tevékenység betelepülése
Az épített örökség továbbélése a települések
építészeti kultúrájában
Hagyományos
kismesterségek
felélesztése,
továbbélése, bemutatása
A természeti és kulturális értékek iránti fokozódó
turisztikai kereslet
A szabadidő aktív eltöltését lehetővé tevő
szolgáltatások iránt növekvő kereslet
A komplex turisztikai termékfejlesztés a természeti
és kulturális értékek védelmének elsődlegessége
mellett valósulhat meg – tervezett, szervezett és
ellenőrzött keretek közt tartott, exkluzív turisztikai
tevékenységek
Falusi turizmus számára ideális feltételek
A különböző vonzerőkön alapuló termékcsomagok,
témautak kidolgozása
Koordinált marketing tevékenység megvalósítása
A társadalom növekvő környezet-tudatossága
Szakmai szövetségek, civil szervezetek erős
érdekérvényesítő képessége
Együttműködési készség (Ister-Granum, DunaPilis-Gerecse)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Környezetvédelmi szabályozások érvényesítésének
elmaradása a kiemelt természeti értékekkel és
turisztikai vonzerővel bíró területeken
Egységes táj- és településrendezési szabályozás
hiánya
Tájés
természetvédelmi
szempontok
érvényesítésének
hiánya
a
külterületek
felhasználása során
Területhasználati koordináció hiánya, ezáltal
párhuzamos fejlesztések megvalósulása
Gazdasági
tevékenységek
következtében
veszélyeztetett karsztvíz-készlet, vizes élőhelyek
További bányanyitások engedélyezése
További környezetszennyező ipari tevékenységek
megtelepedése
Beruházások
többszintű
finanszírozásának
elmaradása
Állami feladatok végrehajtásának elmaradása
A falusi környezet túlzott városiasodása
Vonzerők állapotának romlása
Tömegturizmus megjelenése
Ingázás mértékének növekedése
Szakképzett munkaerő kiáramlása a térségből
Humán erőforrás fejlődőképességének hiánya
A közlekedési eredetű környezetszennyezés
növekedése a főútvonalak mentén

A fenti SWOT-analízis eredőjeként a Gerecse Natúrpark egyik elsődleges fejlesztési iránya az
ökoturizmus és az ezzel összefüggő komplex (fenntartható) fejlesztés lehet.

A Természetvédelmi Világszervezet (International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources, IUCN) Ökoturizmus Programja által megfogalmazottak szerint: Az
ökológiai turizmus vagy „ökoturizmus” a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás
a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli
kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás
hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való
juttatásával. A definícióból közvetlenül vagy közvetve levezethető, hogy a tervezett Gerecse
Natúrpark révén a turizmusnak milyen formája helyezendő előtérbe.
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A Gerecse Natúrparkban olyan ökoturisztikai szolgáltatások bevezetése/erősítése célszerű,
amelyek:
-

természeti vonzerőkön alapulnak;
védik a veszélyeztetett természeti környezetet;
környezet-, természet-, kultúra-orientáltak;
kis csoportlétszámúak;
résztvevői számára környezeti, természetvédelmi ismeretterjesztést nyújt, és ennek révén
felhívja a figyelmet a környezeti problémákra („játszva tanít”);
tudatosan oktató és informáló szerepet töltenek be;
csökkentik a szezonalitásból fakadó hátrányokat;
a résztvevők hozzájárulnak a természeti környezet állapotának megőrzéséhez;
korlátozzák a környezetbe kerülő szennyezést;
hasznot hoznak a helyi lakosság számára;
hasznot hoznak a természetvédelmi szervek, szervezetek számára;
elősegítik az érintett kistérségek potenciális értékeinek komplex hasznosítását.

6. Felmérés a Gerecse Natúrpark létrehozatalában érdekeltek körében
Annak érdekében, hogy a Gerecse Natúrpark létrehozása az itt élők és gazdálkodók
igényeinek megfelelően történjék, óhatatlanul szükséges, hogy megismerjük az érdekeltek
natúrparkról előzetesen alkotott véleményét, ismeretét és elvárásait. A felméréshez
igyekeztünk különböző típusú szervezeteket megkeresni, hogy minél sokrétűbb legyen az a
kör, akik véleményükkel hozzájárulhatnak a leendő natúrparkhoz, a szervezet létrehozásához
illetve a prioritások meghatározásához.
A 2010. novemberében elvégzett felmérés során az alábbi szervezeteket kerestük meg:
-

Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület (Bajna)

-

Virág Vendégház (Bajna)

-

Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület (Bajót)

-

Csolnoki Szabadidő Sportegyesület (Csolnok)

-

Falufejlesztési Közalapítvány (Epöl)

-

Panoráma Szálloda és Étterem (Lábatlan)

-

Nyergesújfalui Négy Égtáj Túra-és Szabadidő Sport Egyesület (Nyergesújfalu)

-

Ranch Fogadó (Nyergesújfalu, Pusztamarót)

-

Zöld Sziget Vendégház (Nyergesújfalu)

-

Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete (Sárisáp)

-

Éden Camping (Süttő – Neszmély)

-

Bányász Kultúrotthon, Természetvédő Klub, Gerecse Íjász Klub (Tokodaltáró)

A felmérés előzményéhez tartozik, hogy az Által-ér Szövetség 2009-2010. folyamán a Norvég
Alap támogatásával egy kommunikációs program keretében több eszközzel is igyekezett a
Gerecse Natúrparkot népszerűsíteni a térségben. Három kiadványt jelentetett meg 5000-5000
példányban, fórumokat tartott (így Tatabánya és Tata mellett Csolnokon is), erről beszámoltak
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a helyi televíziók is (így az Esztergomi TV). A Gerecse Natúrpark eljutott a 2010. évi Utazás
Kiállításra is, és néhány térségbeli rendezvényen is megjelentek a natúrparkot népszerűsítő
paravánok, roll-upok is.

A Gerecse Natúrparkról 2010-ben megjelentetett kiadványok

A Gerecse Natúrparkot népszerűsítő paravánok
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Mindezen előzmények ismeretében fordultunk néhány kérdéssel a megkérdezettek felé.
Kérdéseink az alábbiak voltak:

1) Hallott-e a Gerecse Natúrpark létrehozására irányuló elképzelésekről?
A válaszadók többsége hallott már a Gerecse Natúrparkról, a legtöbben szórólapokat,
kiadványokat olvastak vagy láttak ezzel kapcsolatban. Érdekes volt, hogy a megkeresett
szállásadók még nem hallottak egyáltalán a Natúrparkról, hogy a Gerecsében egy ilyen
szerveződés is elindult. Volt olyan válaszadó, aki polgármesterként már találkozott a
kezdeményezéssel, és aktívan részt is vettek eddig a szervező munkában. Egyesületként is
szívesen csatlakozna.
2) Eljutott-e Önökhöz a natúrparkról kiadott ismertetők, szórólapok valamelyike?
A megkérdezett civil szervezetek képviselői közül az Annavölgy és Sárisáp Borbarátainak
és Borbarátnőinek Egyesülete nem látta még egyik natúrparkos szóróanyagot sem. Pedig
számára ismert volt a kezdeményezés, hallott már róla. Az Éden Camping azt mondta, ők
elsősorban a Magyar Turizmus Zrt.-től és a Tatai tourinform irodától kapnak
szóróanyagokat, a térség ismertetése céljából, de a natúrparkos szórólapokkal még nem
találkozott.
3) Fontosnak tartja-e, hogy az elsősorban zöldturizmust, környezeti nevelést és a
helyi szolgáltatásokat és termékeket erősítő natúrpark alakuljon a Gerecse
térségében?
Minden megkérdezett fontosnak tartja a kezdeményezést, pozitívan állnak hozzá a
megalakításhoz is. Fontosnak tartják, mert eddig még nem végeztek ilyen jellegű
szolgáltatást, pl. a szállásadók, vagy fontosnak tartják, mert tudják azt, hogy egy nagyobb
szervezet tagjaként mindig könnyebb előre jutni, fejlesztéseket eszközölni.
4) Csatlakozna-e Ön is egy ilyen szervezethez?
A szállásadók mindegyikének egyik kérdése volt, hogy milyen anyagi vonzattal jár a
tagság, mert a válság miatt legtöbbjük szűkös anyagi háttérrel rendelkezik. Az Éden
Camping azért nem tudott eddig újabb fejlesztésekbe kezdeni, mert az árvíz elmosta a
területének nagy részét. De fontosnak támogatja a csatlakozást, melyet viszont a holland
tulajdonossal is egyeztetnie kell.
A megkérdezett civil szervezet mindegyike csatlakozna a megalakuló egyesülethez, mert
fontosnak érzik a kezdeményezést.
5) Az Ön szolgáltatása/vállalkozása a turizmus mely területeivel van leginkább
kapcsolatban?
Mivel a válaszadók köre elég sokrétű és vegyes, ezért erre a kérdésre adott válaszokat az
egyesületek és a vállalkozások fő tevékenysége alapján egyenként adom meg:
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Éden Camping: szállásadás, 20 db 4 fős apartman ház, sátorhelyek, melyeket kevésbé
használnak ki, eddig a legtöbb vendégük a Dunapart közelsége miatt jött hozzájuk, vagy
Budapestre kirándult, és nem a környékben. Ezért ő mindenképpen fontosnak tartja azt,
hogy akár az ő számukra olyan programokat ajánlanak a túraszervezők, hogy hozzájuk is
jöjjenek a bakancsos turisták
Zöld Sziget Vendégház: a kezdeményezést pozitívan fogadta, de még nem jutott el hozzá
a híre, jelenleg 4 férőhelyes szobájuk van, és cégeknek ajánlják ki a szálláshelyet (ha jön
egy céghez pl. külső munkavállaló, aki más országrészből jön ide, tervező, kivitelező, stb.,
az ő részükre biztosítanak szállást), de mindenképpen szeretnék kiterjeszteni a
vendégkörüket más célcsoportokra is, mert eddig csak hétköznapokon voltak vendégeik.
Bányász Kultúrotthon (Természetvédő Klub, Gerecse Íjász Klub): elsősorban heti
rendszerességű foglalkozásokat tartanak, a természetvédők hetente 2-szer, az íjászok
hetente 1-szer jönnek össze, az íjász klub önálló rendezvényt is szokott szervezni, de részt
vesznek más programokon is, bemutatókat is tartanak. Célcsoportjuk az iskolás
korosztály.
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete: 10 települést fognak
össze, elsősorban kertészkedéssel foglalkozó gazdákat, helyieket, az ő részükre akár
bortúrákat is szerveznek.
Öregkőaljai Pincebarátok Köre: szakmai napokat, környezetvédelmi programokat
szerveznek tagjaik részére, cégekkel is vannak kapcsolataik, LEADER programot is elég
jól ismerik.
Csolnoki Szabadidő Sportegyesület: tetszik nekik a kezdeményezés, de eddig még nem
hallottak róla, szóróanyagok sem jutottak el hozzájuk, de mindenképpen csatlakoznának.
Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület: nagyon aktívak, a bajnai polgármester az elnöke,
így mindenképpen fognak csatlakozni egyesületükkel is a natúrparkhoz. A bakancsos
turistákat eddig is megszólították, szerveznek a részükre túrákat is, illetve iskolai
csoportoknak szólnak az erdei iskolás programok. A polgármester elmondása szerint van
valami szálláshely is az önkormányzatnak.
Nyergesújfalui Négy Égtáj Túra- és Szabadidő Sport Egyesület: szórólapokat már láttak,
ismerik a kezdeményezést, túrákat már több éve szerveznek, gyalogost és kerékpárost is
egyaránt.
Falufejlesztési Közalapítvány: falusi rendezvényeket szerveznek és működtetik a tájházat
Epölön.
Virág Vendégház: nem hallottak a natúrparkról, de fontosnak tartják, és szívesen
csatlakoznának is, bár kérdésként merült fel a tagdíj, saját honlapot működtetnek, így
könnyen megtalálják őket a vendégek.
Panoráma Szálloda és Étterem: nem hallottak a natúrparkról, étterem is működik náluk
szállással együtt.
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6) Fontosnak tartja-e, hogy az Ön szolgáltatása, terméke a natúrpark révén
szélesebb körben is ismertté váljon?
Minden megkérdezett az a választ adta, hogy igen, tehát fontosnak tartják azt, hogy a
szolgáltatásuk szélesebb körben is ismertté váljon. A kérdésre inkább rávezettem a
válaszolókat, mert nem egyértelműen az első választ adták meg. Általánosságban
elmondható, hogy azért energiájuk van mindenféle program szervezésére vagy turisták
megvendégelésére, de tényleg szükségesnek érzik azt, amit majd a natúrpark nyújthat
számukra.
7) Tervez-e valamilyen fejlesztést a következő években?
A megkérdezettek közül kevesen terveznek a jövőben fejlesztéseket. Legtöbben a
pénzügyi válságra, a nehéz turisztikai évadra hivatkoztak. Viszont voltak olyan
egyesületek, akik elég jól kihasználták eddig a pályázatok adta lehetőségeket. Az
Öregkőaljai Pincebarátok Köre a Holcim Zrt.-nél sikeres környezetvédelmi programokat
valósított meg, LEADER-ben eszközbeszerzésre pályáztak és nyertek el támogatást,
valamint az IKSZT pályázaton nyertek el közel 50 millió forint támogatást a bajóti
kultúrház felújítására.
Az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete NCA
pályázatokon vesz részt minden évben, főleg működési költséget igényelnek, de volt már
mezőgazdasági célú fejlesztésük is.
A Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület is aktívan működik, vezetője a község
polgármestere, LEADER-ben egy 8,8 milliós közösségi és rendezvénytér kialakítására
nyertek el támogatást. Terveznek egy tanösvényt is ott, ahol a bajnai zártkerti ingatlanok
vannak, mret az majdnem természetvédelmi terület, és itt szeretnének kialakítani egy
olyan tanösvényt, ahol a honos szőlőfajták láthatók. A Bajna-Szomor közti úttól nem
messze készült el egy épület, amit szintén pályázati úton újítottak fel.
A Nyergesújfalui Négy Égtáj Túra-és Szabadidő Sport Egyesület az elkövetkező évben
tervezi, hogy a térségükben új turistaútvonalakat festenek fel, illetve a már megkopott
jelzéseket is újrafestik. Rendszeres túraszervezők a környéken, kerékpárosoknak és
gyalogos turistáknak egyaránt.
Az epöli Falufejlesztési Közalapítvány tájházat működtet a községben, és fejlesztési
elképzelésük az, hogy egy oktatóközpontot, épületet építsenek a tájház mellé, mert
szeretnék bemutatni a régi hagyományokat, mesterségeket az iskolásoknak, erre most
pályáztak. Erdei iskolákat már eddig is szerveztek a község iskolásai részére.
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7. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) fejlesztési javaslatai
7.1. Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok
1. A helyi kötödésű vagy helyi alapanyagokból dolgozó vagy helyi munkaerőt foglalkoztató
vagy elsősorban helyi piacra termelő a térségre jellemző teljesen egyedi terméket előállító
mikrovállalkozások tevékenységének, eszközbeszerzéseinek, technológia- és infrastruktúra
fejlesztéseinek és kisléptékű beruházásainak támogatása
Elsősorban azon vállakozások és kezdeményezések támogatandók, akik vállalják a
munkavállalói létszámbővítést és a továbbfoglalkoztatást is és eddig is jelentős társadalmi
szerepet vállaltak, támogatták a helyi non-profit szervezeteket, helyi rendezvényeket és
vállalják, hogy ezt továbbra is fenntartják. Ugyanakkor együttműködnek valamelyik helyi
non-profit szervezettel.
2. A helyi termékek, biotermékek értékesítését szolgáló hálózat (mintabolt, online értékesítőinformációs hálózat- webáruház) és ezen belül működő egységek, elemek kialakításának
támogatása a helyi tapasztalatokkal rendelkező erőforrások bevonásával.
Interaktív vagy hagyományos termékkészítési bemutatásra alkalmas feltételek, "saját polc"
rendszer, mintabolt kialakításának támogatása
3. Mikrovállalkozások támogatása eszközfejlesztéssel, kisléptékű infrastruktúra fejlesztéssel,
épület, vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, minőségbiztosítási és környezetirányítási redszerek,
szabványok bevezetésének, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés támogatása.
4. Technológiakorszerűsítések, infrastrukturális fejlesztések, gépek és berendezések
beszerzésének és üzembe állításának támogatása.
Az Európai Szerződés I. számú mellékletében felsorolt termékekhez kapcsolódó, az
alapanyagok feldolgozásának, termékelőállítások támogatása a nagyobb hatékonyságú
felfolgozási kapacitás és gazdaságosabb működés feltételeinek megteremtésével.
5. A helyi lótartók lovasturisztikai szolgáltatásaihoz kapcsolódó tevékenységek támogatása
Infrstrukturális adottságok, lovasudvar fejlesztések, eszközbeszerzések (pl. kocsi, szán),
támogatása,"Nyitott Lovardák" programok támogatása. A helyi üzletek, vendéglők, panziók
bevonásával rekreációs, lovas infrastruktúra ("lókölcsönzés", bérlovaglás, tereplovaglás)
hálózat kifejlesztésének, lókölcsönzők, lóitatók, lovas pihenőhelyek, lovas bázisok
kialakításának támogatása, kisléptékű infrastrukturális és rekreációs fejlesztésekkel.
6. Az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások
támogatása
Szálláshelyek és szolgáltatások kialakításának, már meglévők, működők bővítésének,
korszerűsítésének, akadálymenetesítésének, szolgáltatásfejlesztésének, minőségjavításának
támogatása. A támogatással megvalósítani kívánt fejlesztés esetén az érintett ingatlanhoz
tartozó telek alapterületének nagysága új ifjúsági szálláshely, gyermek- és ifjúsági tábor,

229/286

telepített sátortábor, turistaház kialakítása esetén legalább 3000 m2, közúton vagy magánúton
megközelíthető legyen
7. Minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése
Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött - a vidéki települések természeti erőforrásaira,
mezőgazdasági, erdő-, vad-, és halgazdálkodási adottságaira, közösségi-kulturális és
gasztronómiai örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre
épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, már működő
szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje, a foglalkoztást előmozdító
fejlesztése az alkalmi falusi-, agroturisztikai szolgáltatások;az ökoturisztikai szolgáltatások; a
vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások; az erdei turizmushoz és természetjáráshoz
kapcsolódó szolgáltatások; a horgász turisztikai szolgáltatások; a kerékpáros turizmushoz
kapcsolodó szolgáltatások; a vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások (horgászvizek
környezetének rendezése, stégek kialakítás); és a gasztronómiai szolgáltatások terén.
8. Helyi márkanév, védjegy megteremtése, egyedi termékfejlesztés
Az egyedi, helyi termékek fogalmának meghatározása és az ezzel kapcsolatos valamennyi
kiegészítő tevékenység, az egyedi termékkialakításához kapcsolódó helyi márkanév, védjegy
megteremtésének, az egyedi termékfejlesztésnek, helyi termékekre épülő önkéntes
minőségbiztosítási rendszer és normák kialakításának támogatása
9. Falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások
kialakítása, korszerűsítése
Már meglévő, működő szálláshelyek bővítésének, korszerűsítésének, akadálymenetesítésének,
szolgáltatásfejlesztésének, minőségjavításának támogatása. A támogatással megvalósítani
kívánt fejlesztés esetén az érintett ingatlanhoz tartozó telek alapterületének nagysága új
magánszálláshely kialakítása esetén legalább 700 m2, közúton vagy magánúton
megközelíthető legyen.
10. Megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása

7.2. Településfejlesztési megoldási javaslatok
1. Kaland- és élményparkok kialakítása
A térséget átfogó, új vagy meglévő, de lepusztult turisztikai attrakciók, a természeti környezet
lehetőségeit kihasználó vagy kulturális hagyományokra építő kaland- és élményparkok,
különböző sportolásra, mozgásra alkalmas terek kialakításának és az ezzel kapcsolatos
tevékenységek támogatása az eddig hasznosítatlan, akár rekultivált bányászati területek
bevonásával, munkahelyteremtéssel
2. Közösségi terek kialakítása
A térségi hagyományok bemutatását szolgáló, a hagyományőrző civil szerveződések
tevékenységéhez, működéséhez szükséges IKSZT-től független, új terek kialakításának,
építésének és meglévő terek (épületek, építmények) belső felújítási munkáinak támogatása.
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Ezen tereket a településre, közösségre jellemző sajátosságoknak megfelelően (stílus,
kialakítási mód, díszítés) kell megvalósítani. A térségi szintű hagyományőrző, nemzetiségi
tevékenység bemutatására is alkalmasak lennének, térségi kulturális szintérként működnének
3. Identitástudat fejlesztése
Egy gyakorlatközeli, a projektmódszerre építő helyismereti, iskolarendszren kívüli oktatási
programcsomag biztosításával megvalósulhat a tanulók lokális identitástudatának fejlesztése:
múltismeret újságszerkesztéssel, jelenismeret tévéműsor összeállításával a témakörben.
Tanítási programot, tanulói programot, segédleteket, az alapvető technikai eszközöket
biztosító programcsomag és ennek kialakításával, létrehozásával kapcsolatos tevékenységek
támogatása
4. Aktívturisztikai hálózatok kialakítása
A látványelemeket bemutató túrakerékpárral, vizi eszközökkel, gyalogosan, lovon és
szekéren is járható turistautak ( jelölő rendszer, útvonalkijelölés) rendszerének, hálózatának
kialakításának, útvonalkijelölés támogatása az esélyegyenlőség feltételeinek, az országos
túraútvonalakkal való közvetlen kapcsolat megteremtésével. Olyan turisztikai adatbázis
támogatása, melyben a megtalálható a szolgáltatók elérhetősége, a kínált programjaik,
szolgáltatásaik, az útvonalak (ló-/íztérkép). A helyi túraútvonalak kijelölésénél összhangban
kell lenni a szomszédos kezdeményezésekkel (pl. Vértes Naturpark) és érdemes ráépíteni az
egykori Homokvasút nyomvonalára
5. A hagyományos, kézműves szakmák továbbvitele
A hagyományos, kézműves szakmák továbbvitelével, gyakorlásával kapcsolatos
tevékenységek és az ezek kialakításához szükséges hagyományos vagy új
technológiák/eszközök beszerzésének támogatása. Már meglévő műhelyek felújításának, vagy
új műhelyek (mobil/helyhez kötött) kialakításának, létrehozásának támogatása közösségi
együttműködéssel. A fix/mobil műhelyekben a térségre jellemző, hagyományőrző tárgyak,
eszkközök, ételek, italok készítési feltételeinek támogatása, a munkahelyteremtéssel járó
fejlesztések előnyben részesítésével
6. Kültéri játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése
A játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően
7. Többfunkciós sportpályák kialakítása
Az iskolarendszeren kívüli, nem az iskolák tulajdonában lévő sportpályák, sportlétesítmények
kialakítáásnak, felújításának, profilbővítésének, többfunkcióssá tételének és a sportpályák, létesítmények környezetének rendezésével kapcsolatos tevékenységek támogatása. Cél, hogy
több sportág kiszolgálása is alkalmas Nyitott kapus létesítmények jöjjenek létre és ehhez
kapcsolódóan a sportegyesületek, önszerveződő csoportok eszközállomány-bővítésének, korszerűsítésnek, -modernizálásának támogatása
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8. Képzések támogatása
A III. intézkedéscsoport intézkedéseihez kapcsolódó, az igényfelmérések alapján
meghatározott képzések támogatása, speciális vállalkozói készségfejlesztő, falusi turizmushoz
kapcsolódó,a hagyományos kézműipari tevékenységekhez kapcsolódó, kulturális és
természeti örökség megőrzés, fenntartható hasznosításhoz kapcsolódó, innovatív, lokális
megoldások alapvető szolgáltatások beindításához és működtetéséhez kapcsolódó,gyakorlati
bemutató és konzultációk támogatása.
9. Egyedi tájértékek kialakítása
Új, egyedi tájértéket képviselő elemek kialakításának, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek
támogatása (területkijelölés, bemutatótáblák, emlékállítás, tereprendezés, kertépítészeti
rendezés, infrasztruktúra). Továbbá az eddig csak szájhagyomány révén élő legendák fizikai
megjelenését, bemutathatóságát, illetve az ezekre építő rendezvények/tevékenységek
megteremthetőségének feltételeit célzó tevékenységek támogatása az esélyegyenlőségi
feltételek megteremtésével
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8. A fejlesztési program intézkedései
1. A Gerecse Natúrpark külső megjelenése
A Gerecse Natúrpark létének tudatosítása mind a helyben élő lakosság, mind a területére
látogató turisták körében. A Gerecse Natúrpark megalakulásának és létének köztudatba
kerülése, ezen keresztül pedig a természeti és kulturális értékekre alapozott komplex
térségfejlesztés megvalósítása abban az esetben lehet sikeres, amennyiben az érintett 35
településen élők közül minél többen megismerik szűkebb és tágabb lakóhelyük ezen státuszát,
értékeit; másrészt a turisták a területre történő belépéstől kezdve, annak elhagyásáig
folyamatosan jelzéseket kapnak arról, hogy a Gerecse Natúrparkba látogattak.
Tevékenységei:
a) Jól azonosítható, egyedi arculat, embléma kidolgozása; megtervezése: Az egyedi
arculat – közte a logó – szerepe:
- azonosítson és megkülönböztessen: a fogyasztó azonosítani tudja a Gerecse
Natúrparkot és az általa kínált szolgáltatásokat;
- minősítsen: a Gerecse Natúrpark minősítésének alapja;
- bizalmat gerjesszen: a Gerecse Natúrparkról sugárzott pozitív kép kivívja a
környezet és a fogyasztók elismerését;
- mentalitást tükrözzön: az arculat eszmei értéket is képvisel a Gerecse
Natúrpark számára.
b) Tájékoztató rendszer megtervezése, kivitelezése: A Gerecse Natúrpark egyedi
arculatának megjelenítői között fontos szerepet töltenek be a különböző tájékoztató
táblák, melyeknek egy egységes, jól felépített rendszert kell alkotniuk. A tervezett
táblatípusok:
- a Gerecse Natúrpark határát jelző táblák;
- a Gerecse Natúrpark településeit jelölő táblák;
- a Gerecse Natúrpark településeinek központjában kihelyezésre kerülő térképes
információs táblák;
- a Gerecse Natúrpark látnivalóit, bemutatóhelyeit jelző közúti táblák.
c) Információs pontok, szigetek létesítése: A Gerecse Natúrpark településein létesítendő
információs pontok a helyi adottságoknak megfelelően a turistákkal személyes
kapcsolat kialakítását lehetővé tevő személyzettel, vagy anélkül kerülnek
megvalósításra. Elsődleges szerepük a Gerecse Natúrparkban történő eligazodást,
látogatást segítő turisztikai információk minél szélesebb körben történő
elérhetőségének biztosítása, a helyszíni tájékoztatás lehetőségének megteremtése.
d) Szimbolikus kapuk felállítása: Mint általában a szép kivitelezésű kapuknak, a Gerecse
Natúrpark megközelítését lehetővé tevő főközlekedési útvonalak mentén felállításra
kerülő szimbolikus kapuknak is az a szerepük, hogy az arra járókat a Gerecse
Natúrparkba való belépésre ösztönözzék.
e) Távolsági buszvonalak megállóhelyeinek egységes kialakítása: A Gerecse Natúrpark
területén a tömegközlekedést a távolsági buszvonalak járatai jelentik. A Natúrpark
arculatához igazodó kialakítású megállóhelyek szintén az egyediséget és minőséget
szimbolizálják, ezáltal pozitívan hatnak a települési környezetre, másrészt fokozzák a
turisták látogatási kedvét.
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2. Természeti értékek védelme
A Gerecse Natúrpark területén a következő országos jelentőségű védett természeti területek
találhatóak: Gerecsei Tájvédelmi Körzet, Dunaalmási-kőfejtők, Tatai Kálvária-domb TT,
Vértesszőlősi Előember telep, Táti-szigetek. Helyi védettségű területek Bajna, Bajót, Epöl,
Lábatlan, Nagysáp, Neszmély, Nyergesújfalu, Sárisáp, Süttő, Tata és Tatabánya határában
vannak. Valamennyi település határában kijelölésre kerültek Natura 2000
Természetmegőrzési Területek és valamivel kevesebb település érint Natura 2000
Madárvédelmi Területet. Ezen intézkedés elsősorban e védett területek fenntartható
kezelését, tájgazdálkodását, ökoturisztikai hasznosítását célozza meg.
A Gerecse Natúrpark elsődleges vonzerejét jelentő táji, természeti és kulturális értékek
hatékony védelme és szakszerű bemutatása megkívánja, hogy a jelenleg eltérő védettségi
kategóriába tartózó, de egymással szoros kapcsolatban álló területek egységes védelmet
kapjanak.
Tevékenységei:
a) A Gerecse és a peremvidék egyes részleteinek helyi védelem alá helyezése: A
jelenlegi védett természeti területeken túlmenően is vannak olyan kisebb területek,
amelyeknek indokolt lehet a helyi jelentőségű védett természeti területté
nyilvánítása.
b) Kisvizek rehabilitációja és környezetének rendezése: A vizes élőhelyek
védelmének egyik szeletét képviseli a kisméretű víztestek feltérképezése,
rehabilitációja. Ezek a kis patakok, tavak egykor egy-egy település életének
szerves részét képezték, és általában a háznál tartott libák és kacsák úsztatására, a
lábas jószág itatására, vagy tűzoltásra használták őket. A Gerecse Natúrpark
területén található kisvizek rehabilitációjának fontosságát a hozzájuk kötődő
kétéltű- és hüllőfauna megjelenésén túl a vonzó, kulturált településkép
kialakításának lehetősége jelenti.
c) Forrásfeltárás és felújítás: A Gerecse Natúrpark területén (a karsztos alapkőzetből
adódóan) meglehetősen kevés forrás található és azok elhelyezkedése is szétszórt.
A jelzéssel ellátott túraútvonalakra eső források egy része feltárt és kiépített (pl.
Péliföldszentkereszti Mária-kút), azonban szinte mindegyikük felújításra szorul. A
beruházások során törekedni kell arra, hogy azok a bakancsos turizmus igényein
túlmenően – a lovas turizmus fejlesztésének igényével összhangban – lovak
itatásának lehetőségét is biztosítsák.
d) Egyszeri kezelések, beavatkozások: Ide tartoznak például bizonyos vízügyi
beavatkozások (a beavatkozást a tulajdonviszonyok és műszaki tervezésengedélyezés által lehetővé tevő helyszíneken és mértékig), visszagyepesítés,
később kaszálóként, legelőként hasznosítandó területeken előzetes cserjeirtás.
e) Területkezlés: minden olyan tevékenység, amely a kezelés hosszú távú
fenntarthatóságát biztosítja. Ebbe a kategóriába tartoznak: kaszálás, legeltetés és
gyepgazdálkodás; ismétlődő cserjeirtás a kaszálóként, legelőként nem
hasznosítható területeken; az invazív fajok állományainak célzott kezelései;
monitoring stb.
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3. Parkerdők tájrendezése, tájrehabilitációja
A Gerecse Natúrpark elsődleges rendeltetés szerint parkerdőként nyilvántartott erdőterületein
a növényállomány fenntartása és fejlesztése, valamint a jóléti infrastruktúra kiépítése,
felújítása.
Jogszabályba foglalt megfogalmazás szerint parkerdőnek nevezzük az intenzíven látogatott,
napi sportolásra, pihenésre alkalmas, lakó- vagy üdülőterület környezetében lévő erdőt,
továbbá az erdészeti emlékhelyek megőrzését szolgáló erdőt. Ezek az erdők elsődleges
funkciójukat akkor tudják betölteni, ha a megfelelő mennyiségű és minőségű jóléti
létesítmények állnak a látogatók fogadásának szolgálatában. A Gerecse Natúrparkban
található parkerdők mindegyike kedvelt kiránduló- és pihenőhely (pl. bajóti Öreg-kő), évente
kisebb-nagyobb rendezvények helyszíne. Ezért szükséges a korábbi évtizedekben elmaradt
fejlesztések miatt fennálló hiányosságok felszámolása érdekében a hosszú távú jövőképük
megfogalmazása és a szükséges beruházások megvalósítása.
Tevékenységei:
a) Tájrendezési, tájrehabilitációs tervek készítése: A tervek célja, hogy akár
engedélyezési terv szinten meghatározzák e kiemelt táji-környezeti értéket képviselő
területek komplex rehabilitációjához és szabadidő-sport célú hasznosításához
szükséges szakmai és pénzügyi lépéseket.
b) Növényállomány karbantartása: A parkerdők elsődleges funkciójának ellátása
érdekében szükséges a növényállományok hosszú távú fenntartását szolgáló kezelési,
fejlesztési beruházások megvalósítása.
c) Jóléti infrastruktúra felújítása, kiépítése, karbantartása: A napi sportolást, pihenést
lehetővé tevő létesítmények széles köréből az adottságokkal és az elkészült tervekkel
összhangban állók megépítése.
d) Folyamatos monitoring és fejlesztés: A beruházások révén megvalósuló fejlesztések
funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, az erre épülő karbantartás és
az állandó innováció útján biztosítható.

4.Felhagyott bányák tájrendezése
A Gerecse Natúrpark területén található felhagyott bányák természetvédelmi szempontú
tájrendezése, valamint lehetőség szerinti turisztikai, oktatási infrastruktúrával való
kiépítése.
Felhagyott, gyakran illegális hulladéklerakónak használt bányák tájrendezése a bányászati
tevékenységgel érintett területek újrahasznosításra alkalmassá tétele, és/vagy a természeti
környezethez igazodó visszaalakítása. A Gerecse Natúrpark területén kiemelten fontos
ezen beruházásoknak gondos előkészítése, hiszen a bányák jórésze fokozottan védett
növény- és állatfajok élőhelye és az évezredes gerecsei kőbányászatnak meglehetősen sok
ilyen felhagyott helyszíne látható. A tájsebek rekultivációs tervek szerinti felszámolása
útján új élőhelyek kialakítására nyílik lehetőség, illetve legtöbbjük alkalmassá válhat az
egyébként rejtett földtudományi értékek szemléletes bemutatására is.
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Tevékenységei:
a) A Gerecse Natúrpark tájseb-kataszterének elkészítése: A VÁTI Kht. országos tájsebkatasztere alapján a Gerecse Natúrpark kataszterének összeállítása, az országos
adatbázisban szereplő adatok frissítése, aktualizálása útján.
b) Tájrendezési kiviteli tervek készítése, engedélyeztetése: A tájrendezés összetett és
sokoldalú szintetizáló munka, hiszen az ökológiai, a műszaki, az ökonómiai ismeretek
és az esztétikai elvek alapján az emberi környezet, a táj alakítását jelenti annak
érdekében, hogy a táj élettani kondicionáló hatása, termelőképessége, használati és
vizuális értéke növekedjék. A tájrendezés folyamata mindig az adottságokat
figyelembe vevő cél megfogalmazásával kezdődik. Ennek megfelelően a Gerecse
Natúrparkban található felhagyott bányák tájrendezését is ezen összetettséget tükröző,
megalapozott és engedélyeztetett kiviteli tervekre szükséges alapozni.
c) Tájrendezési beruházások kivitelezése: A felhagyott bányák tájrendezését nem
kizárólag esztétikai okok miatt, hanem élet- és balesetveszély, továbbá potenciális
környezeti ártalom megszüntetése céljából szükséges elvégezni. A beruházások
szakaszai az adottságok függvényében változhatnak, de általában az alábbi
tevékenységeket foglalják magukban:
- térplasztika, felület-átalakítás;
- terepplasztika, felületkialakítás;
- növénybetelepülés, növénytelepítés (fajválasztás);
- bemutatást segítő és biztonságot garantáló, tájba illő infrastruktúra kiépítése;
- jóléti környezetarchitektúra-elemek kihelyezése.
d) Folyamatos monitoring és fejlesztés: A beruházások révén megvalósuló fejlesztések
funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, az erre épülő karbantartás és
az állandó innováció útján biztosítható.

5. Vonalas létesítmények természetkárosító és tájromboló hatásának mérséklése
A Gerecse Natúrpark területén a vonalas létesítmények tájesztétikai szempontból előnytelen
kiépítési módjának megváltoztatása elsősorban az élővilágra gyakorolt kedvezőtlen
hatásaik mérséklése érdekében.
A vonalas létesítmények ökológiai és vizuális értelemben egyaránt határoló vonalat (gátat)
képeznek. Káros hatásaik között szerepel az élőhely-feldaraboló hatás, a zajszennyezés, a
felszíni vizek folyási irányának megváltoztatása, a légmozgások irányának és erősségének
megváltoztatása, az élőlények mozgásának korlátozása, a tájképrombolás, és még sok
egyéb tényező. Új beruházások esetén már a tervezési fázisban törekedni kell a bevált
műszaki megoldások alkalmazására; illetve támogatni szükséges a már megvalósult
létesítmények természet- és tájvédelmi szempontokat is figyelembe vevő átépítését,
átalakítását.
Tevékenységei:
a) Külterületi elektromos szabadvezetékek természetbarát kialakítása, átalakítása,
biztonságosabbá tétele: Mind a Gerecse nyugati lábainál (Vértesszőlős, Tata, Naszály,
Dunaalmás határában), mind a hegység belsejében több helyen létesültek olyan
középfeszültségű (20 kV-os) és magas feszültségű (120 kV-os) elektromos
távvezetékek, amelyek tájképet megbontó látványa, vagy a szigeteletlen oszlopok
okozta madárpusztulások révén számos problémát idéznek elő.
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b) Közlekedési infrastruktúra természetbarát kialakítása: A közlekedési infrastruktúrát
alkotó nyomvonalas létesítmények hálózatának kiépítése a meglévő élőhelyek
feldarabolódását, ezáltal új élőhelyek létrejöttét eredményezi. Ezek az új élőhelyek
esetleg vonuló állatok pihenő helyei lehetnek, a vándorlások és berepülések pedig –
nem kellőképpen átgondolt tervezés következtében – potenciális baleseti forrást
jelenthetnek. Ma már a veszélyek kiküszöbölésére számos mérnöki eszköz és
berendezés (zajcsökkentő falak, földművek, árkok vagy töltések, vadvédő kerítések,
terelőfal és vadátjárók kétéltűek és hüllők, valamint kisméretű emlősök részére,
alagutak nagyvadak részére, ökohidak és védőkerítések, növénytelepítések stb.) áll
rendelkezésre.
6. Őskori, római- és középkori emlékek feltárása, bemutatása
A Gerecse Natúrpark egyik kiemelkedő vonzerejét jelentő történelmi emlékek közül a
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő őskori leletek, valamint a szintén jelentős rómaiés középkori értékek hosszú távú megőrzése és bemutatása.
A Gerecse Natúrpark életre hívását a természeti és történelmi / kultúrtörténeti értékekre
alapozott térségfejlesztés megvalósítása iránti igény alapozta meg. Ennek érdekében az
egyik elsődleges cél az ember alkotta értékek állagmegóvásának, funkcióváltásos
felújításának és bemutatásának elősegítése. A Gerecse Natúrpark legjelentősebb őskori
emléke egyértelműen a Vértesszőlősi Előember-telep, amely az 1960-as években itt
előkerült csaknem félmillió éves emberi leletek révén Magyarország „Neander-völgyének”
számít. A Magyar Nemzeti Múzeum bemutatóhelyén túlmenően több kisebb (és jóval
fiatalabb) őskori lelet is előkerült a Gerecse több településének határából. Az ókorból
jelentős római emlékek kerültek elő, elsősorban a Duna-menti egykori Limes építményei
révén (főként Lábatlan, Nyergesújfalu, Tát, Tokod, Tokodaltáró, Dorog határában),
amelynek Világörökséggé nyilvánítására lépéseket is kezdeményeztek. Ennél jóval több
helyszínen (szinte minden gerecsei település határában) maradtak fenn középkori emlékek
a honfoglalástól a török időkön át a napóleoni háborúkig.
Tevékenységei:
a) A Gerecse Natúrparkban fellelhető ős-, római- és középkori emlékek kataszterének
összeállítása: A rendelkezésre álló országos adatbázisból a Gerecse hegység és
környékének területére vonatkozó kutatási anyagok, leírások összegyűjtése,
rendszerezése.
b) Bemutatásra alkalmas objektumok kiválasztása: A kataszterből az egyes objektumok,
valamint a helyszínek adottságaink függvényében kiválasztásra kerülnek azok,
amelyeket megfelelő infrastruktúra kiépítésével bemutathatóvá lehet tenni.
c) Kiviteli tervek készítése: Az elképzelések megvalósításához engedélyezett kiviteli
tervek szükségesek, vagy a már meglévő tervek aktualizálását szükséges elvégezni.
d) Beruházások megvalósítása: A tervek alapján megvalósul a kiválasztott objektumok
állagmegóvása, a még rejtett maradványok feltárása, a lelőhelyek környékének
rendezése, valamint a bemutatást szolgáló infrastruktúra kiépítése.
e) Folyamatos monitoring és fejlesztés: A beruházások révén megvalósuló fejlesztések
funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, az erre épülő karbantartás és
az állandó innováció útján biztosítható.
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7. Kastélyok, kúriák, templomok állagmegóvása, felújítása, bemutatása
A Gerecse Natúrpark egyik kiemelkedő vonzerejét jelentő történelmi emlékek közül az
egykori főúri kastélyoknak, kúriáknak, valamint a kolostoroknak, apátságoknak és
templomoknak hosszú távú megőrzése és bemutatása.
A Gerecse Natúrparkban található műemlékek hiteles tanúi a régi időknek, és még akár
romjaikban is hűen tájékoztatnak építőik életmódjáról, ízléséről, kultúrájáról. Elősegítik a
helyi lakosság és az ide érkező turisták érzelmi kötődését az adott helyhez, egyúttal
figyelmeztetnek az elemek romboló hatásának kitett tárgyi emlékek megóvásával
kapcsolatos feladatokra is. Az igen eltérő állapotban lévő, különböző formában
hasznosított objektumok bemutatása, többfunkciós hasznosítást lehetővé tevő átépítése,
felújítása hosszú távú megőrzésük egyik záloga.
Tevékenységei:
a) Engedélyezett kiviteli tervek készítése: Az egyes objektumokra és környékükre
elkészülnek, vagy aktualizálásra kerülnek az állagmegóvást, felújítást, valamint
bemutatást lehetővé tevő beruházásokat megalapozó, engedélyezett kiviteli tervek.
b) Beruházások megvalósítása: A tervek alapján megvalósul az objektumok
állagmegóvása, felújítása, környékük rendezése, valamint a bemutatást szolgáló
infrastruktúra kiépítése.
c) Folyamatos monitoring és fejlesztés: A beruházások révén megvalósuló fejlesztések
funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, az erre épülő karbantartás és
az állandó innováció útján biztosítható.
d) Témautak kidolgozása: Műemlék várromok, kastélyok, kolostorok, templomok a
Gerecse Natúrpark területén szép számmal megtalálhatók, és még a Gerecse hegység
belsejében található helyszínek is – a meglévő turistaút-hálózatnak köszönhetően – jól
megközelíthetők. Ezek az adottságok lehetővé teszik az objektumok különböző
csoportjainak témautak keretében történő bemutatását (pl. Az „Eszterházyak
nyomában” – Főúri kastélyok a Gerecse Natúrparkban stb.).

8. Egyéb védelemre érdemes épületek, építmények állagmegóvása, felújítása, bemutatása
A Gerecse Natúrpark egyik kiemelkedő vonzerejét jelentő történelmi, kultúrtörténeti emlékek
közül az egyéb, védelemre érdemes épületek, építmények állagmegóvása, felújítása,
bemutatása.
Tevékenységei:
a) Az országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve védelemre érdemes épületek,
építmények kataszterének elkészítése: A rendelkezésre álló adatbázisokból a
vonatkozó kutatási anyagok, leírások összegyűjtése, rendszerezése.
b) Engedélyezett kiviteli tervek készítése: Az egyes objektumokra és környékükre
elkészülnek, vagy aktualizálásra kerülnek az állagmegóvást, felújítást, valamint
bemutatást, hasznosítást lehetővé tevő beruházásokat megalapozó, engedélyezett
kiviteli tervek.
c) Beruházások megvalósítása: A tervek alapján megvalósul az objektumok
állagmegóvása, felújítása, környékük rendezése, valamint a bemutatást, komplex
hasznosítást szolgáló infrastruktúra kiépítése.
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d) Folyamatos monitoring és fejlesztés: A beruházások révén megvalósuló fejlesztések
funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, az erre épülő karbantartás és
az állandó innováció útján biztosítható.

9. Települések vonzerejének növelése
Térségi, régiós, országos, nemzetközi vonzerővel bíró rendezvények szervezése, meglévők
minőségi színvonalának növelése.
A Gerecse Natúrpark vonzerejéhez hozzá tartoznak az esetenként évszázados múlttal,
hagyományokkal rendelkező rendezvények. A térségbe irányuló turizmus szezonalitásának
csökkentéséhez, az eltöltött vendégéjszakák számának, ezáltal pedig a turisták költési
hajlandóságának növeléséhez járulnak hozzá az eltérő vonzáskörrel rendelkező, de egy
minimum minőségi színvonalat elérő rendezvények. Az egyes események végső soron –
megfelelő koordináció útján – a Gerecse Natúrpark éves programkínálatának a gerincét
képezik.
Tevékenységei:
a) Településenként legalább egy kiemelt rendezvény ötletének kidolgozása és gyakorlati
megvalósítása: A kidolgozás során figyelembe veendő legfontosabb alapelvek:
minimum kistérségi vonzerővel bírjon, minden év azonos időpontjában kerüljön
megrendezésre, legalább egy teljes hétvégén át (péntek délutántól vasárnap estig)
kínáljon szabadidő eltöltési lehetőséget, alapgondolata kötődjön az adott településhez.
Teljes körű koordináció szükséges ahhoz, hogy az egyes települések eseményei se
témájukban, se pedig időpontjukban ne legyenek egymás versenytársai.
b) Már hagyományosan megrendezésre kerülő települési programok továbbfejlesztése:
Minőségi színvonal növelése, programkínálat színesítése (esetleg kiemelt
rendezvénnyé fejlesztés).

10. Szálláshelyek fogadási feltételeinek javítása
A Gerecse Natúrpark területén a szálláshelyek körének bővítése, illetve a már elérhető
szolgáltatások elemeinek magasabb minőségi színvonalra emelése.
Egy turisztikai desztináció megítélését, fogadóképességét jelentős mértékben befolyásolja az
elérhető szolgáltatások száma, összetétele és színvonala. A Gerecse Natúrpark
létrehozásával megvalósítani kívánt térségfejlesztési program sikerének érdekében
elengedhetetlen a turisztikai alapinfrastruktúra még ki nem épített elemeinek
megvalósítása, valamint a szolgáltatások magasabb minőségi szintre emelése. A
létesítmények egy meghatározott köre nem csak a turisták, hanem a helyi lakosság igényeit
is ki tudja elégíteni.
Tevékenységei:
a) Kereskedelmi szálláshelyek körének bővítése, már működő szolgáltatások
színvonalának emelése: A kereskedelmi szálláshely kategóriába tartozó létesítmények
(szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) száma tekintetében
a Gerecse Natúrpark területén jelentős eltérések mutatkoznak, mivel ezek elsősorban
Tatán és Tatabányán koncentrálódnak. A kempingtől a négy csillagos szállodákig a
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férőhelyek széles spektruma található itt, miközben a Gerecse más vidékein alig van
néhány panzió illetve kemping. A Gerecse Natúrpark turizmusát szolgáló
szálláshelyek fejlesztése során elsősorban a hagyományos építészeti megoldásokat
alkalmazó – tájba illő –, kisebb férőhelyszámmal rendelkező szállodák és panziók,
valamint a természeti és kulturális értékek megismertetését biztosító turizmus
típusokhoz szorosabban kötődő turistaszállók, ifjúsági szállók, üdülőházak,
kempingek építését, bővítését és szolgáltatásaik minőségi színvonalának emelését
szükséges előnyben részesíteni.
b) Magánszállásadás keretében értékesített szálláshelyek körének bővítése, már működő
szolgáltatások színvonalának emelése: Ebbe a kategóriába tartozik a
fizetővendéglátás, amely a városban a 110/1997. (VI. 25.) Korm. rend. 1. számú
mellékletében felsorolt kiemelt gyógyhelyen, kiemelt üdülőhelyen, gyógy- vagy
üdülőhelyen folytatott szállásadói tevékenység. A magánszállásadás másik formája a
falusi szállásadás, amelynek az előző pontban nem említett községekben és a már
kialakult tanyás térségben folytatott idegenforgalmi célú szállásadói tevékenység
minősül. A Gerecse Natúrpark területére vonatkozóan megállapítható, hogy a
szálláshelykínálat nagyrészt magánszálláshelyeket foglal magában, azonban a
vendégágyak száma, a helyszínek minőségi színvonala további fejlesztést igényel. A
természeti és kulturális értékek bemutatásra alapozott turisztikai termékkínálat
megteremtése során ezért a vendégágyak számának növelése, valamint a meglévő
helyszínek felújítása, komfortfokozatának növelése szükséges.
11. Vendéglátóhelyek fogadási feltételeinek javítása
A Gerecse Natúrpark területén a vendéglátóhelyek körének bővítése, a már elérhető
szolgáltatások elemeinek magasabb minőségi színvonalra emelése, valamint a helyben
termelt alapanyagok felhasználásának támogatása, és helyi specialitásokat is tartalmazó
étel- és italkínálat kialakítása.
Egy turisztikai desztináció megítélését, fogadóképességét jelentős mértékben befolyásolja az
elérhető szolgáltatások száma, összetétele és színvonala. A Gerecse Natúrpark
létrehozásával megvalósítani kívánt térségfejlesztési program sikerének érdekében
elengedhetetlen a turisztikai alapinfrastruktúra még ki nem épített elemeinek
megvalósítása, valamint a szolgáltatások magasabb minőségi szintre emelése. A
létesítmények egy meghatározott része a turisták mellett a helyi lakosság igényeit is ki
tudja elégíteni.
Tevékenységei:
a) Vendéglátóipari egységek körének bővítése, minőségi fejlesztése: Ebbe a körbe
elsősorban a reálisan felmért keresletre, vállalkozói alapon megvalósuló beruházások
támogatása, segítése tartozik. Eredményeképpen kulturált külső és belső környezettel,
az előírásoknak és elvárásoknak megfelelő szolgáltatási színvonallal rendelkező
létesítmények üzemelnek a Gerecse Natúrpark területén.
b) Helyi specialitások, termékek kínálatba építése: A Gerecse Natúrpark
vendéglátóhelyeinek mindegyikében elérhetőek lesznek a térségre jellemző étel- és
italspecialitások.
- Hagyományos receptek, termékek körének felkutatása, összegyűjtése.
- Szakmai szempontú szelektálásuk a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek
véleménye alapján, melynek eredményeként létrejön a Gerecse Natúrparkra
jellemző, egész éven át, valamint szezonálisan kínálható ételek és italok köre.
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-

Helyben (a Gerecse Natúrpark területén) termelt nyersanyagok, termékek
vendéglátóhelyek közötti disztribúciós rendszerének kiépítése.

12. Bemutatóhelyek létesítése, fejlesztése
A Gerecse Natúrpark településeit, természeti és kulturális értékeit bemutató gyűjtemények
méltó elhelyezése, meglévő létesítmények felújítása, korszerűsítése.
A Gerecse Natúrparkba érkező turisták szakszerű tájékoztatásának, ismereteik bővítésének
alaphelyszíneit jelentik a hagyományos múzeumi formában (zárt térben), és/vagy
szabadtéri bemutatási területtel rendelkező létesítmények. A bemutatóhelyek kialakítását,
fejlesztését az elmúlt évek során külön tudományággá fejlődött attrakció-menedzsment
elvei szerint, a mit-kinek-hogyan hármas kérdéskörre adandó válaszokra koncentráló
tervek alapján célszerű megvalósítani.
Tevékenységei:
a) Gerecse Natúrpark Látogatóközpont fejlesztése: A látogatóközpontok feladata –
függetlenül attól, hogy milyen típusú objektumhoz kötődnek – mindenütt a világon
ugyanaz: a látogatók átfogó tájékoztatása az adott helyszínről. A látogatóközpontok
egy-egy védett természeti terület vonatkozásában (pl. Gerecsei Tájvédelmi Körzet)
ennél még hangsúlyosabb szerepet is kapnak, hiszen a természeti és kulturális értékek
megismerésére irányuló turisztikai tevékenységek általuk tervezett, szervezett és
ellenőrzött keretek közt tarhatók. A Gerecse Natúrpark területén ilyen látogatóközpont
jelenleg nem működik (a meglévő múzeumok, kiállítóhelyek más kategóriát
képviselnek). Rendkívül lényeges, hogy Tatán, mint a natúrpark szervező
központjában és a Gerecse központi részén, jól megközelíthető helyen egyaránt
kialakításra kerüljön ilyen látogatóközpont. A fejlesztések eredményei a következők: a
Gerecse hegység és környékének élőhelyeit bemutató interaktív kiállítás; multimédiás
eszközökkel felszerelt előadó- és konferenciaterem; könyvtár; ajándékbolt; irodák;
szálláshelyek (vendégszoba, faház, nomád táborhely); vizesblokk; szabadtéri
bemutatóhelyek (hosszabb-rövidebb túraútvonalak és tanösvények, ragadozómadárvolier, tájfajtákat bemutató gyümölcsöskert, gyógy- és fűszernövénykert,
kismesterség-pavilonok); pihenőhelyek; szabadtéri rendezvényhelyszín.
b) Fedett kiállítóterek létesítése, felújítása.
c) Szabadtéri bemutatóhelyek létesítése, felújítása.
- Tanösvények tervezése, kivitelezése, felújítása: A tanösvény a
környezetismereti bemutatóhelyek egyik típusa. Olyan tematikus útvonal,
amelyen az érintett terület természeti és kultúrtörténeti öröksége állomásokhoz
kötődően, általában táblák, vagy kirándulásvezető-füzet segítségével kerül
bemutatásra, így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz
szükségessé. A tanösvények létrehozásának elsődleges célja – a
bemutatóhelyek többi típusához hasonlóan – a látogatók környezeti
szemléletének formálása, amely az adott táj jellemzőinek (adottságok, értékek,
problémák stb.), valamint az értékmegőrzés fontosságának és módjának
bemutatásán keresztül valósul meg. A tanösvények – az ismeretszerzéssel és az
értékvédelemmel kapcsolatos jelentőségük mellett – a szabadidő-eltöltés,
élményszerzés, egészségmegőrzés stb. fontos eszközei, így egyidejűleg
turisztikai vonzerőt is képeznek.
- Egyéb szabadtéri bemutatóhelyek létesítése, felújítása.
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13. Bakancsos turizmus fogadási feltételeinek javítása
A természetjárás infrastrukturális feltételeinek bővítése, a meglévő elemek felújítása,
karbantartása.
A Gerecse Natúrpark területén, közelebbről a Gerecsében a természetjárás története hosszú
múltra tekint vissza. A hegység turistautakkal jól feltárt, keresztül halad rajta az országos
kék jelzés is. Az elmúlt évtizedek során azonban a jelzések, a környezetarchitektúraelemek nagy része a szándékos károkozások, és a természet romboló munkájának
következtében tönkrement, felújítási ütemük pedig ezzel a tendenciával nem tudott lépést
tartani.
Tevékenységei:
a) Meglévő túraútvonalak nyomvonalának állapotfelmérése, felújítása.
b) Új nyomvonal tervezése, kialakítása: A Gerecsét behálózó sűrű útvonalhálózat okán új
túraútvonal létesítése csak a turizmus számára megnyitható de még kevéssé feltárt
helyeken, illetve indokolt esetben meglévő útvonal áthelyezése miatt támogatandó.
c) Jelzések felfestésének megújítása.
d) Környezetarchitektúra-elemek kihelyezése, felújítása.
- Turistautakkal érintett látnivalók közelében térképes tájékoztató táblák
kihelyezése (összehangoltan a kerékpáros és lovas túraútvonalakkal).
- Útvonalak csomópontjában útirányjelző nyilak kihelyezése (összehangoltan a
kerékpáros és lovas útvonalakkal): A táblákon az adott útvonal jelzése mellett
a túraútvonallal elérhető következő látnivaló neve, és az adott ponttól mért
távolsága látható.
- Emelkedők leküzdését könnyítő lépcsősorok építése, felújítása.
- Erdei pihenőhelyek kialakítása, felújítása (rönkasztal és pad, esőbeálló,
tűzrakóhely); kilátó építése.
a) Gépkocsival megközelíthető csomópontokban parkolóhelyek kialakítása.

14. Kerékpáros turizmus fogadási feltételeinek javítása
A kerékpáros turizmus közvetlen és közvetett infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a
Gerecse Natúrpark kerékpárút-hálózatának kialakítása.
A Gerecse Natúrpark táji, természeti és kulturális értékeinek megőrzése olyan ökoturisztikai
infrastruktúra kiépítése útján biztosítható, amelynek fontos elemei a látogatók mozgásának
szervezett és ellenőrzött keretek közt tartását szolgáló gyalogos, kerékpáros és lovas
túraútvonalak.
A Gerecse változatos domborzati viszonyai, sokszínű látnivalói kitűnő lehetőséget
kínálnak hosszabb-rövidebb kerékpáros túraútvonalak kialakítására. Ugyancsak fontos
adottság a Bécs – Győr – Tata – Esztergom – Budapest útvonalon a Gerecse Natúrparkot
átszelő EuroVelo nemzetközi kerékpárút. Tekintettel arra, hogy – a nemzetközi szinten
már korábban végbe ment fejlődéshez hasonlóan – hazánkban is a kerékpározás vált az
egyik legkedveltebb szabadidős elfoglaltsággá, a megfelelő szolgáltatási háttérrel
rendelkező kerékpáros turizmus a Natúrpark komplex turisztikai kínálatának egyik
markáns szeletévé válhat.
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Tevékenységei:
a) A Gerecse Natúrpark kerékpáros út- és túraúthálózatának kialakítása.
- Kerékpáros túraútvonalak nyomvonalának megtervezése, kijelölése: A Gerecse
Natúrpark területén elsősorban a meglévő kisforgalmú úthálózatra, erdei
feltáró utakra tekintettel lehet a lehetséges nyomvonalak feltérképezését
megtenni. A további potenciális fejlesztési területeket aztán pontosítani
szükséges a térség kerékpáros turizmussal foglalkozó vállalkozóival. Az
egyezetett útvonalak GPS-alapú felmérése és térinformatikai feldolgozása
nyomán kialakuló helyrajzi számos listák alapján megkérésére kerülnek a
különböző engedélyek, hozzájárulások.
- Kerékpárutak építése: Elsősorban lakott területeken belül, valamint azokon
kívül forgalmasabb útvonalak, illetve indokolt esetben kisforgalmú utak
mentén támogatandó tevékenység.
- Nyomvonal felújítás, tereprendezés: A szilárd burkolat nélküli kijelölt
kerékpárutakon kiemelten fontos a nyomvonal magas minőségi – a
kerékpárosok és gépeik biztonságát garantáló – színvonalának biztosítása.
Ezért szükséges a bakhátas, kátyús szakaszok gréderezéssel, sóderfeltöltéssel
történő rendbetétele.
- Jelzés felfestése, útirányjelző-táblák kihelyezése (összehangoltan a bakancsos
és lovas útvonalakkal): A kerékpárosok számára kijelölt útvonalakon történő
biztonságos közlekedés alapfeltétele a jól látható helyeken, megfelelő
sűrűségben felfestett jelzés. A festett jelzéseket az útkereszteződésekben,
útelágazásokban fa alapanyagú útirányjelző-nyilak egészítik ki. A táblákon az
adott útvonal jelzése mellett a túraútvonallal elérhető következő látnivaló neve,
és az adott ponttól mért távolsága látható.
- Speciális környezetarchitektúra-elemek kihelyezése: A kijelölt utak mentén
kerékpárok parkolására is alkalmas pihenőhelyek létesítése (ilyen létesült a
LEADER+ program keretében 2007-ben Tardos határában).
- Kerékpárutakkal érintett látnivalók mellett tájékoztató táblák kihelyezése
(összehangoltan a bakancsos és lovas túraútvonalakkal).
b) Kerékpárkölcsönzők, -szervizek hálózatának kiépítése.
c) Kerékpárbarát szállás- és vendéglátóhelyek hálózatának kiépítése:
A
Gerecse
Natúrpark
területén,
közelebbről a kialakuló kerékpáros
túraútvonalak
mentén
található
létesítmények
kerékpáros
turisták
fogadására alkalmas infrastruktúrával való
felszerelése (pl. Tatán a Kristály Szálloda
hosszú évek óta kedvelt az európai
kerékpározók körében).
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15. Lovas turizmus fogadási feltételeinek javítása
A Gerecse Natúrpark lovas túraútvonal-hálózatának kialakítása, a lovas turizmus közvetlen és
közvetett infrastrukturális feltételeinek megteremtése, fejlesztése.
A civilizációs ártalmak okán a turizmus keresleti oldalán létszükségletté vált az aktív mozgás,
kikapcsolódás, melynek egyik egyre népszerűbb formája a lovaglás, tereplovaglás. A
belföldről és külföldről jelentkező igények kielégítése hazánkban engedélyezett,
megfelelően kiépített és folyamatosan karban tartott útvonal-hálózat hiányában komoly
nehézségekbe ütközik. A Gerecse Natúrpark táji, természeti és kulturális értékeinek
megőrzése olyan ökoturisztikai infrastruktúra kiépítése útján biztosítható, amelynek fontos
elemei a látogatók mozgásának szervezett és ellenőrzött keretek közt tartását szolgáló
gyalogos, kerékpáros és lovas túraútvonalak. A Gerecsében történelmi hagyományai
vannak a lovas kultúrának, melynek fenti szempontok szerinti fejlesztése egyszerre
szolgálja a természetvédelem és a turizmus érdekeit. Ebben a tekintetben a bajnai SándorMetternich kastély gazdájának, Sándor Móricnak az egykori „Ördöglovas” legendája
meghatározó.
Tevékenységei:
a) A Gerecse Natúrpark területén lovas körtúra-útvonalak kialakítása.
- Nyomvonal felmérése, egyeztetése, szükséges hozzájárulások beszerzése: Már
megtörtént az előzetesen bejárt, majd a térség lótartással, lovas turizmussal
foglalkozó vállalkozóival egy fórum keretében egyezetett és pontosított
nyomvonal GPS-alapú felmérése és térinformatikai feldolgozása. Ezután
elkészült az a helyrajzi számos lista, amely alapján megkérésére kerültek a
különböző hozzájárulások.
- Nyomvonal felújítás, tereprendezés: A Gerecse Natúrpark lovas
túraútvonalának létrehozása – a táji, természeti és kulturális értékek védelme
érdekében – nem jár új utak kialakításával, hanem az a Gerecse hegység már
meglévő erdei földútjainak, útjainak hálózatára épül. Kiemelten fontos a teljes
nyomvonal magas minőségi – a lovak és lovasaik biztonságát garantáló –
színvonalának a biztosítása. Ezért szükséges a bakhátas, kátyús szakaszok
gréderezéssel, sóderfeltöltéssel történő rendbetétele.
- Jelzés felfestése, útirányjelző-táblák kihelyezése (összehangoltan a bakancsos
és kerékpáros útvonalakkal): A lovastúra-útvonal nyomvonalán történő
biztonságos közlekedés alapfeltétele a jól látható helyeken, megfelelő
sűrűségben felfestett jelzés. A festett jelzéseket az útkereszteződésekben,
útelágazásokban fa alapanyagú útirányjelző-nyilak egészítik ki. A táblákon az
adott útvonal jelzése mellett a túraútvonallal elérhető következő látnivaló neve,
és az adott ponttól mért távolsága látható.
- Speciális környezetarchitektúra-elemek kihelyezése: A Gerecse Natúrpark
lovas túraútvonalára eső pihenő- és itatóhelyeken lókikötők kihelyezése.
- A lovas túraútvonallal érintett látnivalók mellett tájékoztató táblák kihelyezése
(összehangoltan a bakancsos és lovas túraútvonalakkal).
b) Helyi lovas túraútvonalak kialakítása: Az a) pontban szereplő körtúrát kiegészítő,
alulról jövő kezdeményezések révén létrejövő úthálózat csillagtúrák szervezésére
nyújt nagyszerű lehetőséget.
c) A Gerecse Natúrpark lovas túraútvonal-hálózatának beépítése a régiós és országos
kínálatba: Kapcsolódási pontok kiépítése a Budai-hegység és a Pilis felé.
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d) Ló- és lovasbarát szállás- és vendéglátóhelyek hálózatának kiépítése, meglévő
egységek fejlesztése: A Gerecse Natúrpark területén, közelebbről a kialakuló lovas
túraútvonalak mentén található létesítmények lovas turisták fogadására alkalmas
infrastruktúrával való felszerelése.
e) Lovas pálya, fogathajtó pálya építése.

16. Borturizmus fogadási feltételeinek javítása
A neszmélyi borvidék versenyképességének megőrzése, a borturizmus kínálatának bővítése és
összekapcsolása a turizmus más ágaival.
A Gerecse Natúrpark meghatározó tájszerkezeti elemei a szőlőterületek, melyek a neszmélyi
történelmi borvidék részét képezik. A borvidék kínálatát borút jelenleg nem fogja össze,
ezért szükséges a Gerecse Natúrpark turisztikai kínálatának alakításával összhangban
ennek kialakítása úgy, hogy szezonalitást csökkentő, átlagos tartózkodási időt és költési
hajlandóságot növelő, komplex termékcsomag jöjjön létre.
Tevékenységei:
a) A neszmélyi borvidék versenyképességének megőrzése: Hazánk 22 borvidéke közül
méretében a kisebb, hírnevét tekintve viszont a jelentősebbek közé tartozó neszmélyi
borvidék múltja a római birodalomig vezethető vissza. A XVIII. században a
kapucinusok jelentős szerepet játszottak a helyi szőlő- és bortermelés fejlődésében.
Mária Terézia idejében a környékbeli bor fontos exportterméket képviselt. A hatályos
bortörvény mondja ki, hogy e borvidékhez mely települések I. és II. osztályú
szőlőkataszteri besorolású határrészei tartoznak.
- Szőlőkultúrák védelme: A borvidék szőlőművelésre alkalmas I. és II.
szőlőkataszter szerinti területeinek teljes körű felmérése, adatbázisának
összeállítása.
- Szőlőültetvények megőrzése, területük bővítése: Ültetvényrekonstrukciók és
tájjellegű fajták telepítésének támogatás útján történő elősegítése.
b) Borutak kialakítása, és összekapcsolása a turizmus más ágaival: A borvidék jó
hírnevét napjaikban a családi pincészetek, a magángazdaságok, továbbá a színvonalas
vendéglátó és turisztikai vállalkozások alapozhatják meg. A természetkedvelő és
borszerető turisták borútlevéllel járhatják végig az elsősorban Neszmély – Lábatlan –
Nyergesújfalu – Tát – Tokod – Bajót – Magyorósbánya településeket érintő borút
pincéit. A borút gazdaságos működéséhez az alábbi részterületek fejlesztése
szükséges:
- A szolgáltatók körének bővítése, a meglévők minőségi színvonalának javítása:
A fejlesztéseknek a fogadó- és kóstoló helyiségek minimum szolgáltatási
körének meghatározására és gyakorlati megvalósítására kell koncentrálniuk.
- A borút kínálatának összekapcsolása más turisztikai ágakkal (bakancsos,
kerékpáros, lovas, golf, vadász, gasztronómiai turizmus): Kutatási eredmények
bizonyítják, hogy önmagában a bor nem képes növelni a turistaforgalmat csak
akkor, ha kapcsolódnak hozzá az érintetlen táj szépségei, a gasztronómiai
különlegességek és a jelentős művészeti és történelmi nevezetességek. Meg
kell határozni azokat a legnagyobb turisztikai vonzerővel bíró tényezőket,
amelyekkel való kapcsolatrendszer fejlesztésére a hangsúlyt fektetni
szükséges.
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17. Kulturális turizmus fogadási feltételeinek javítása
A Gerecse Natúrpark területén a kultúra népszerűsítésére alkalmas helyszínek létrehozása, a
hagyományőrző csoportok és szervezetek támogatása, vallási és zarándok helyszínek
fejlesztése, valamint mindezek tematikus utakra való felfűzése.
A kultúra szerepe az ezredfordulón jelentősen átértékelődött, sokszínűbbé vált. Fokozatosan
felértékelődött minden, ami helyi, regionális jellegű, ami sehol másutt nem látható. Európa
csökkenő arányban, de továbbra is őrzi vezető szerepét, mivel az öreg kontinens palettája
igencsak színes, keveset utazva is nagy eltéréseket tapasztalhat a látogató az egyes régiók
kultúrájában. Ugyanez igaz Magyarországra, azon belül pedig a Gerecse Natúrparkra is. A
kulturális turizmus – kedvező gazdasági hatásai mellett – segít meggátolni az értékek
pusztulását, ismét középpontba kerülhet általa a népművészet, és nem szabad elfeledkezni
az oktatáshoz, művelődéshez, hazaszeretethez való kapcsolatáról sem. Napjainkban a
kulturális turizmus részét képező vallási turizmus esetében már nem „követelmény” a
vallási elkötelezettség. Az emberek nem feltétlenül azért mennek el egy kegyhelyre, vagy
templomba, hogy a vallás parancsainak engedelmeskedjenek, hanem legtöbbször
művészeti, történelmi, irodalmi érdeklődésből. Igen nagy tömeget mozgat meg, és mivel az
utazások nagy része valamilyen egyházi ünnephez kapcsolódik, így szakmailag jól
tervezhető, és szinte teljesen szezonfüggetlen. A Gerecse Natúrpark két zarándokút révén
is érintett. A Camino – Magyar út, azaz az „Élet gyöngyei zarándokút” a Margitsziget –
Mátraverebély (Szent-kút) – Mariazell útvonalon követi Szent Jakab spanyolországi
nyughelyét. Ennek nyomvonala a Péliföldszentkereszt – Tata úton került kijelölésre. A
másik a Máriaút, mely a Mariazell és Csíksomlyó közötti 350 km-es úton érinti a Gerecse
Natúrparkot is.
Tevékenységei:
a) Kultúra befogadására, népszerűsítésére alkalmas helyszínek létrehozása.
b) Kulturális rendezvények körének bővítése, megrendezésük támogatása.
c) Települési kultúra- és hagyományőrző csoportok, szervezetek támogatása: A Gerecse
Natúrpark 11 + 13 településének lakosságára az etnikai összetettség jellemző, és a
magyar, német, szlovák eredet természetesen a népi kultúrában, a néphit, a
népszokások, a népi táplálkozás, de még az építkezés és a hagyományos foglalkozások
területén is kimutatható. Ezt a sokszínűséget őrző különböző szervezetek, csoportok
támogatása az egyedi turisztikai kínálat alapját képező vonzerő megőrzésének
biztosítéka.
d) Vallási és zarándok turizmus fejlesztése:
- Vallási emlékek, kegyhelyek fejlesztése: prímási kastély a Nagy-Gerecsén,
Péliföldszentkereszt, melyek mellett kiemelt szerepet töltenek be a középkori
eredetű templomok, kápolnák és egyéb egyházi emlékhelyek.
- Zarándokút fejlesztése: A Máriaút és az Élet gyöngyei zarándokút fejlesztése a
zarándokhelyek (Mariazell – Margitsziget – Csíksomlyó) között vezető útvonal
megfelelő szolgáltatásokkal való biztosítását célozzák meg.
e) Kulturális utak hálózatának kialakítása: A Gerecse Natúrpark kulturális,
kultúrtörténeti látnivalóinak körébe tartozó építészeti emlékekre, fesztiválokra és
rendezvényekre, élő népszokásokra és népművészetre alapozva – térben és időben
egyaránt koordinált – tematikus utak tervének kidolgozása és gyakorlati
megvalósítása.
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18. Vadászturizmus fogadási feltételeinek javítása
A Gerecse Natúrparkba vadászati céllal látogató vendégek fogadási feltételeinek bővítése,
javítása.
A vadászat hagyománya a Gerecse Natúrpark területén már hosszú múltra tekint vissza, ami a
terület jó vadgazdálkodási adottságainak köszönhető. Középkori királyainknak a „Vértes
vadonja” a Gerecsét is jelentette, a Tatai Várat pedig a királyi vadászatok idején
vadászkastélyként használták. Nagyvadas és apróvadas területek egyaránt megtalálhatók
itt. A nagyrészt erdővel borított nagyvadas területeken a vadászat infrastruktúrájának
kiépítettségével nincsenek problémák, a területek jól feltártak, és megfelelő mennyiségű
vadászati létesítményt tartalmaznak. A fejlesztési lehetőségek ezért elsősorban a vadászat
turisztikai oldalának sokszínűsítésében rejlenek. Az apróvadas területeken már más a
helyzet. Ennek oka, hogy napjainkban az apróvad-gazdálkodás erősen háttérbe szorult a
nagyvadgazdálkodás javára. Ezeken a területeken cél egy jó minőségű apróvadállomány és
őzállomány fenntartása.
Tevékenységei:
a) Apróvadas területek fejlesztése: A hazai vadgazdálkodás keretében erősíteni
szükséges az apróvad-gazdálkodás szerepét. Előrelépést a dúvadgyérítés
intenzitásának növelésével, és élőhelyfejlesztési eljárások kidolgozásával lehet elérni,
mely a vadászatra jogosult feladatai közé tartoznak.
b) A vadászturizmus és egyéb turisztikai formák működési kereteinek összehangolása:
Napjaink motorizált világában könnyedén elérhető a közeli nagyvárosokban lakók
számára a természeti értékekben gazdag Gerecse hegység és annak környéke. Ezzel
ugrásszerűen megnőtt a természetbe látogató, és ott szabadidejét eltöltő, közben
különböző sporttevékenységeket űző emberek száma. A vadászturizmus sikeres
működése, valamint a vélt vagy valós alapokon nyugvó összeütközések elkerülése
érdekében nélkülözhetetlen a vadászterületeket is érintő, „használó” turisztikai
formák igényeinek, elvárásainak összhangba hozása. Alapvető fontosságú, hogy
átlátható és szabályozott keretek között, a vadászterületek minimális zavarásával
működjenek a különböző tevékenységek. A látogatható mezei és erdei élőhelyeket a
vadászatra jogosulttal kívánatos egyeztetni.
c) Vadászturisztikai programcsomagok összeállítása: Olyan vadászatok tervezését és
megvalósítását szükséges szorgalmazni, melyek során a Gerecse kínálta természeti és
kulturális adottságok is bemutatásra kerülnek a vendégek számára. Ezáltal egyedi,
ugyanakkor komplex és életre szóló élmény nyújtható számukra. Nagyobb vonzerőt
jelent, ha a vendégeknek több vadászati mód kipróbálásának lehetőségét kínáljuk fel,
pl. les-vadászat, cserkelés, barkácsolás, hajtóvadászat. A csomagok összeállításánál
gondolni kell a vendégvadászt kísérő családtagok, barátok programjaira is.
Lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy szabadidejüket kellemesen tölthessék el
(pl: túrák szervezése, látványosságok megtekintése stb.).
d) Vadászok számára kialakított szálláshelyek körének bővítése.
e) Szakszemélyzet képzése, oktatása: A fentiekben megfogalmazottak sikeres
megvalósítása érdekében szükséges a vadászat szervezeti, jogi kereteit, mindennapi
gyakorlatát felölelő ismeretanyag átadása a Gerecse Natúrpark területén, elsődlegesen
a vendégekkel közvetlen kapcsolatba kerülő szolgáltatók, személyek (vendéglátósok,
szállásadók, túravezetők stb.) minél szélesebb körének.
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Ugyanakkor a vendégvadászokat kísérő személyzetet is fel kell ruházni a Gerecse
Natúrparkra vonatkozó minden olyan információval, mellyel valóban hiteles és
átfogó tájékoztatást tudnak nyújtani vendégeiknek.

19. Horgászturizmus fogadási feltételeinek javítása
A Gerecse Natúrpark területén található víztározókon, horgász- és bányatavakon a sport- és
hobbyhorgászat folytatásának lehetőségét biztosító infrastruktúra kiépítése.
Az egyik legjelentősebb hazai horgászbázisnak a Duna számít. Süttőtől Tátig sajnos kevés
igazán vadregényes horgászhelyszín van, hiszen ez a Duna-szakasz erősen iparosított,
urbanizálódott. Mindezen túlmenően kisebb volumenű horgászturizmus fogadására
alkalmasak a kicsiny horgászvizek (pl. Ebszőnybányánál, Sárisápnál, Dorogon). Lényeges
azonban, hogy ne váljék minden természetes víz a „tömeges” horgászat áldozatává.
Tevékenységei:
a) Horgászturizmust szolgáló, tájba illő létesítmények kialakítása.
b) Horgászatra alkalmas helyszínek környezetének rendezése.
c) Helyszínek megközelíthetőségének biztosítása.

20. Vízisportok infrastrukturális hátterének megteremtése
Vízisportok gyakorlásához szükséges feltételek biztosítása.
Bár a Közép-dunántúli régió a vízisportok terén nagy hagyományokkal rendelkező
helyszínekkel büszkélkedhet (Velencei-tó, Balaton), a Gerecse Natúrpark területén a Duna
nyújt szintén nagy lehetőségeket a vízisport fejlesztéséhez. Az ilyen irányú fejlesztések
önmagukban életképtelenek, és csak egy adott helyszín komplex hasznosítási formájának
kidolgozása és megvalósítása során járulhatnak hozzá a Gerecse Natúrpark területére
érkező látogatók minél szélesebb köre igényeinek kiszolgálásához.

21. Téli sportok infrastrukturális hátterének megteremtése
A Gerecse Natúrpark területén a turizmus szezonfüggetlen infrastruktúrájának megteremtése,
ezen belül a téli sportok – mint kiegészítő kínálat – fogadási feltételeinek megteremtése.
A téli sportok feltételei a Gerecse Natúrparkban csak korlátozottan vannak jelen, és
fejlesztésük is csak az adottságok reális értékelésére alapozva képzelhető el. Mégis, mint
kiegészítő turisztikai kínálat, figyelmet érdemelnek. Elsősorban olyan sportokat szükséges
előnyben részesíteni, melyek nagyobb – a táji, természeti és kulturális értékeket károsító –
beruházást nem igényelnek (pl. sífutás, szánkózás). Emellett a települések (elsősorban a
városok) közelében egyéb formák is megjelenthetnek.
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22. Hivatásturizmus fogadási feltételeinek javítása
A Gerecse Natúrpark szezonfüggetlen kínálatának kialakítása jegyében a hivatásturizmus
fogadási feltételeinek megteremtése és összekapcsolása az elérhető egyéb turisztikai
formákkal, ezen belül kiemelten a térség konferenciák, kiállítások megrendezésére
alkalmas létesítményeinek jobb kihasználtságának biztosítása, új helyszínek építése.
A hivatásturizmus nem más, mint a foglalkozással kapcsolatos helyváltoztatások során
végzett szakmai és szabadidő-tevékenységek együttese. A hivatásturizmus, azaz MICE
(Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) elemei közül Magyarországon az egyik
leghangsúlyosabb a konferencia- és az incentive turizmus. Az elő- és utószezon mindenhol
a világon a kongresszusok, üzleti rendezvények ideje. A hivatásturizmust egyre
hatékonyabb szakmai motivációs eszköznek tekintik a cégek, a szolgáltatók számára pedig
az egyik legjövedelmezőbb üzletág. Formái (üzleti utazás, rendezvények, study tour-ok,
incentive utak, csapatépítő tréningek) gyakran igénylik az egyéb turisztikai kínálattal való
szoros kapcsolatot, azok egyes elemeinek beépítését a programokba. A
konferenciaturizmus számos jelentős előnnyel rendelkezik a turizmus más területeihez
képest, hiszen fajlagos költése magasabb, tartózkodási ideje gyakran hosszabb, mint a
„közönséges” turistáké. Mivel a konferenciavendégek szakterületük vezető képviselői, így
a hivatásturizmus más ágazatok fejlődésére is hatással van, egyebek mellett Magyarország
ismertségét, elismertségét is növeli, azon túlmenően, hogy kitűnően alkalmas a főszezon
meghosszabbítására, ami kiszámíthatóságot nyújt a szállodák számára. További előnyei
között mindenképpen megemlítendő, hogy az üzleti utazást követően a vendégek
„civilként” is visszatérnek. A Gerecse Natúrpark területe erre nagyszerű lehetőséget kínál,
hiszen a Gerecse hegység vadregényes környezetének természeti és kulturális értékei,
borai, tájjellegű ételei, helyi termékei számos módon alkalmasak a bemutatásra. A
hivatásturizmus azonban igen magas minőségi színvonal, és megfelelő nagyságú
fogadókapacitás biztosítását igényli. Ennek feltételei elsősorban Tatán adottak.
Tevékenységei:
a) Rendezvényhelyszínek körének bővítése, meglévők fejlesztése.
b) Konferencia- és kiállításötletek kidolgozása, gyakorlati megvalósítása.

23. Kalandtúra-parkok kialakítása
A Gerecse Natúrpark több helyszínén olyan jelentősebb látogatottságú fogadóhelyszínek
kialakítása, amelyek speciális élményeket nyújtanak és nagy mértékben hozzájárulhatnak a
Gerecse, mint turisztikai célpont népszerűségének növeléséhez.
A szabadidő természetben való eltöltéséhez új szokások, élmények kialakítására van szükség.
A kalandtúra útvonalak és parkok kialakítása Magyarországon alig néhány esztendős
múltra tekint vissza, de a külföldi natúrparkokban nagy hagyománya van. Elsősorban olyan
helyszíneken jöhet szóba, amelyek elbírják a nagyobb (esetenként jelentős) látogatottságot,
jól megközelíthetők, a fejlesztés nem idézi elő természeti értékek jelentős zavarását,
bolygatását.
Tevékenységei:
a) Sziklamászó iskolák fejlesztése és kialakítása
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Elsősorban a Tardos és Süttő, Lábatlan környéki felhagyott kőbányák jöhetnek
számításba, de csakis a botanikai-zoológiai szempontok messzemenő
figyelembe vételével, hiszen e helyszínek gyakran fokozottan védett fajok
élőhelyei.
b) Siklóernyő- és paplanernyő felszálló helyek kialakítása
Starthelyek jelenleg is „üzemelnek” Máriahalom, Epöl határában, ahonnan a
meredeken letörő hegyoldalak jó lehetőséget kínálnak a sportág
szerelmeseinek. E helyek fejlesztését és netán továbbiak kijelölését szintén
össze kell hangolni a természetvédelem érdekeivel.
c) Kamaszparkok kialakítása
Elsősorban Dorogon merült fel ilyen objektum kialakításának ötlete, de
jelentősebb látogatottsággal rendelkező helyszíneken máshol is megfontolható
ilyenek kialakítása. A cél, hogy a fiatalok mozgásvágyát szabályozott
körülmények között elégítsék ki, ami a vandalizmus visszaszorítása
szempontjából sem érdektelen.
d) Nyári bobpálya
Elsősorban Bajót illetve Csolnok lehet alkalmas helyszíne egy ilyen
beruházásnak, ami képes volna megteremteni egy tavasztól-őszig tartó, nagy
látogatottságú érdeklődést a Központi-Gerecse iránt és a Gerecse Natúrpark
rövid időn belül közkedvelt túristalátványossággá, célponttá válhatna a hazai
kalandkedvelők számára.

24. Humán infrastruktúra megteremtése, fejlesztése
A Gerecse Natúrpark minőségi turisztikai kínálatának hosszú távú életképességét biztosító
szakemberháttér megteremtése.
A turizmus egyik legjelentősebb gazdasági (és társadalmi) hatása a munkahelyteremtés,
hiszen a napjaikban megjelenő újszerű tendenciák ellenére még mindig személyes
kapcsolatra alapozott szolgáltatást kínál. Az elsődleges turisztikai munkahelyek (pl.
szálláshelyek, idegenvezetés, információs iroda stb.) mellett számos másodlagos
munkahelyet (pl. vendéglátás, közlekedés, kiskereskedelem) is indukál. Az új turisztikai
termékek megjelenése maga után vonta a foglalkozások specializációját, melyek esetében
jelentősen megnőtt a magas szintű képzettség fontossága.
Tevékenységei:
a) Kapcsolatfelvétel a térség felsőoktatási, szakirányú képzéseket nyújtó intézményeivel:
Célja a meglévő szakok körének feltérképezése, ennek alapján a még hiányzók
beindításának elősegítése; alternatív képzési formák beindításának szorgalmazása (pl.
nyári egyetem).
b) Specifikus szakképzések, továbbképzések beindítása: A Gerecse Natúrpark hosszú
távú céljaként megfogalmazott turisztikai kínálat alapján, és az érintett 35 településen
folytatott igényfelmérést követően – az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning)
jegyében – a képzések körének meghatározása, tematikák kidolgozása és a
(akkreditált) tanfolyamok (pl. gyalogos, lovas és kerékpáros túravezető, falusi
vendéglátó, háziasszony, idegen nyelvi) beindítása. Már napjainkban is igen fontos
szerepet tölt be a pedagógus továbbképzésben az Agostyán határában kialakított
ökofalu, mely a Természetes Életmód Alapítvány hagyományos oktatóközpontja.
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25. Szakági koncepciók, programok, tervek készítése
A Gerecse Natúrparkkal érintett 35 település fejlődési irányvonalát alapjaiban meghatározó
szakági koncepciók, tervek, programok kidolgozása, elkészítése.
Sikeres településfejlesztés megvalósításához elengedhetetlenek a magasabb szintű
dokumentumokhoz igazodó, kidolgozott és elfogadott koncepciók, tervek, programok,
amelyek az egyes településeken a lakosság életfeltételeinek javítását, s ezzel a népesség
megtartását és növelését; a területhasználatok távlati formájának meghatározását; az
ellátást szolgáló intézmények fenntartását, az infrastruktúra hálózat fejlesztését, a
természeti, táji és kulturális értékek, települési arculat megőrzését; a helyi értékek és
hagyományok továbbélését; a vállalkozások és munkahelyek működési környezetének
kialakítását; és a település hiányosságainak csökkentését célozzák.
Tevékenységei:
a) Településfejlesztési koncepciók készítése és elfogadása: A település társadalmi,
gazdasági, ökológiai, technikai, műszaki és humán infrastrukturális helyzetének
elemzésére alapozott, a lakosság, a civil szerveződések, a gazdasági szervezetek és az
érdekképviseleti szervek bevonásával elkészített, a település hosszú távú fejlődési
irányait meghatározó, a települési képviselő-testület által határozattal elfogadott
dokumentumok kidolgozása.
b) Településrendezési tervek kidolgozása, elfogadása: A települések területfelhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kiépítése, az építés helyi rendjének
szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme,
továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának
megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az erőforrások
kíméletes hasznosításának elősegítése céljából kidolgozásra kerülő dokumentumok.
c) Településszabályozási tervek kidolgozása és elfogadása: A település közigazgatási
területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és
épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és
kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázoló
településrendezési tervfajták kidolgozása. Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti módon
készülhetnek és a képviselőtestület rendelettel hagyja jóvá.
d) Környezetvédelmi koncepciók kidolgozása és elfogadása: Az Országos
Környezetvédelmi Koncepcióhoz igazodó települési dokumentumok kidolgozása.
e) Környezetvédelmi programok kidolgozása és elfogadása: A magyar környezetpolitika
célkitűzéseit és cselekvési irányait a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1996. évi LIII. törvény határozza meg, mely kiemelt jelentőséget tulajdonít az
ember és környezete harmonikus kapcsolata kialakításának, valamint a fenntartható
fejlődés környezeti feltételei biztosításának. A környezetvédelmi tervezés
megalapozásához a törvény előírja az Országgyűlés által jóváhagyandó és 6 évente
magújítandó Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) kidolgozását, és ezzel
összhangban helyi környezetvédelmi programok készítését.
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26. Közterületek és azok zöldfelületeinek bekapcsolása a települések vérkeringésébe
A közterületek, kiemelten azok zöldfelületeinek növelése, gondozottságuk javítása,
berendezési tárgyakkal való felszerelése.
A települési közterületek esztétikai értékét növeli, amennyiben zöldfelületként hozzájárulnak
a településkép javításához, valamint az egészséges lakókörnyezet kialakításához. A tiszta,
rendezett települések turisztikai vonzereje és így versenyképessége is nagyobb. Az
esztétikus terek szerepe tovább bővíthető, ha a település vérkeringésébe nem csak
vizuálisan, hanem komplex hasznosítás révén funkcionálisan is bevonásra kerülnek.
Tevékenységei:
a) Települési zöldfelület-kataszterek összeállítása: Célja a települések jelenlegi
zöldfelületeinek számba vétele, állapot-felvételezése, a bővítés lehetséges irányainak
meghatározása.
b) Zöldfelület-rekonstrukciós és -bővítési tervek készítése, elfogadása.
c) Zöldfelület-rekonstrukciós és -bővítési beruházások kivitelezése.
d) Folyamatos monitoring és fejlesztés: A beruházások révén megvalósuló fejlesztések
funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, az erre épülő karbantartás és
az állandó innováció útján biztosítható.

27. Egységes települési táblarendszer és információspont-hálózat kiépítése, felújítása
A településeken történő eligazodást segítő, a Gerecse Natúrpark egészén megvalósuló
tájékoztató táblák rendszeréhez igazodó, de az egyediséget is biztosító települési
táblarendszerek, információspont-hálózatok kiépítése, meglévők szükség szerinti felújítása.
A Gerecse Natúrpark településein történő eligazodást segítő infrastruktúra megléte mind a
helyi lakosság, mind pedig az oda érkező látogatók számára elengedhetetlen.
Praktikusságuk mellett ugyanolyan fontossággal bír a táblák, információs pontok
esztétikussága, településképbe illő kialakítása. A már meglévő rendszerek felújítása, illetve
az újak létesítése során törekedni szükséges a Gerecse Natúrpark egészét megjelenítő,
térségi összefogást szimbolizáló arculathoz való kötődés vizuális megjelenítésére is.
Tevékenységei:
a) Állapotfelmérés: Célja a meglévő tájékoztató rendszerek, hálózatok állapotfelvétele,
illetve ezek hiányában létesítésük szükségességének alátámasztása, ezeken keresztül
pedig a beruházások, fejlesztések körének meghatározása.
b) Felújításokat, új rendszerek telepítését megalapozó, engedélyezett kiviteli tervek
készítése, elfogadása: Az elképzeléseket konkrét formába öntő engedélyezett és
jóváhagyott tervek készítése, melyek alapján a beruházások megkezdhetők.
c) Beruházások megvalósítása.
d) Folyamatos monitoring és fejlesztés: A beruházások révén megvalósuló fejlesztések
funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, az erre épülő karbantartás és
az állandó innováció útján biztosítható.
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28. Települési földkábel-hálózatok kiépítése
A Gerecse Natúrparkhoz tartozó települések képét jelentős mértékben romboló légkábelhálózat fokozatos kiváltása földkábelekkel.
A rendezett települések kialakításának leghatékonyabb – bár kétségtelenül költségesebb –
módja az összképet nagymértékben befolyásoló légkábelek kiváltása földkábelekkel. Az
egyébként szép utcákkal, portákkal, épületekkel, közterekkel rendelkező településekről
alkotott képet ugyanis az átláthatatlan rendszer szerint kiépített légkábel-erdő negatív
irányba befolyásolja. A légkábelek használata sok esetben érintésvédelemi és ökológiai (az
erős villamos erőtér ártalmas) szempontból is kérdéses. A nagyobb pénzügyi forrást
feltételező beruházások viszont azonnal éreztetik hatásukat: az esztétikus lakókörnyezet
növeli a helyi lakosság komfortérzetét és a hely népességmegtartó-képességét, valamint
vonzereje okán versenyelőnyhöz juttatja a települést a turizmus piacán is.
Tevékenységei:
a) Ütemterv összeállítása: A fejlesztés volumenére tekintettel elengedhetetlen az érintett
helyszíneken megvalósuló beruházások időbeli ütemezésének meghatározása az
áramszolgáltató bevonásával, prioritást adva a turisztikailag frekventált kiránduló
központoknak.
b) Műszaki kiviteli tervek készítése: A közterületeket, közintézményeket érintő hálózatfelújítással, -bővítéssel összefüggő, a hatályos településrendezési tervekben
foglaltakkal összhangban álló, engedélyezett műszaki kiviteli tervek tartalmazzák a
légkábelek kiváltásához szükséges beruházások lépéseit.
c) Beruházások kivitelezése.
d) Folyamatos monitoring és karbantartás: A beruházások révén megvalósuló
fejlesztések funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, és az erre épülő
karbantartás útján biztosítható.
e) Támogatási rendszer kidolgozása: A magántulajdonban lévő ingatlanok, épületek
esetében a földkábelre történő átállás, meglévő hálózatra történő rácsatlakozás egy
támogatási rendszer segítségével meggyorsítható.

29. Közösségi létesítmények létesítése, felújítása
A települések életében központi szerepet betöltő községi intézményeknek helyet adó épületek
felújítása, illetve funkcióváltás esetén átalakítása; a még hiányzó létesítmények
megépítése; valamint egyes kiemelt, de jelenleg nem kihasznált települési ingatlanok
hasznosítási módjának kidolgozása. Az esélyegyenlőségen alapuló egészséges életmód
megteremtése, a sportolás szeretetének átadása, és a mozgásnak, mint a mindennapi élet
alapvető elemének elterjesztése sport- és szabadidős létesítmények útján.
A helyi lakosság, és általában a településekre látogató turisták legtöbbször a községi
intézményekkel, kiemelt szerepet betöltő létesítményekkel kerülnek először közvetlen
vagy közvetett kapcsolatba, ezáltal első benyomásukat is ezek állapotáról szerezik. Az
épületeknek a karban tartása és amortizációjukat megakadályozó folyamatos,
adottságokhoz igazodó hasznosítása növeli a települések vonzerejét, de példaértéküknél
fogva megteremthetik az igényt a magánterületek esztétikus kialakítása iránt is.
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Tevékenységei:
a) Települési ingatlan-kataszterek összeállítása: Célja a témával érintett közösségi
ingatlanok számba vétele, szakemberekkel történő állapotfelmérése, valamint ennek
alapján a szükséges beruházások körének meghatározása.
b) Beruházásokat megalapozó tervek készítése: Az érintett ingatlanokra engedélyezett és
jóváhagyott tervek készítése, melyek alapján a beruházások megkezdhetők.
c) Rekonstrukciók, felújítások, átalakítások, építések megvalósítása.
d) Folyamatos monitoring és fejlesztés: A beruházások révén megvalósuló fejlesztések
funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, az erre épülő karbantartás és
az állandó innováció útján biztosítható.
30. Települési víziközmű-hálózat bővítése, korszerűsítése
A csatornázottság arányának növelése, a települési hálózatok rákötése a már meglévő
nagyobb rendszerekre, valamint a szennyvíziszap elhelyezésének megoldása.
A Gerecse Natúrparkot körülölelő vízgyűjtőterületek védelme, a környezetterhelés
csökkentése érdekében szükséges a települések csatornázottsági arányának növelése, a
rácsatlakozások ösztönzése, a meglévő szennyvíztisztítók korszerűsítése és szükség
szerinti bővítése, valamint a keletkező szennyvíziszap optimális, minimális
környezetterheléssel járó hasznosítási lehetőségeinek felkutatása és gyakorlati alkalmazása.
Tevékenységei:
a) Csatornahálózat-bővítés, -korszerűsítés: A szükséges engedélyekkel rendelkező
beruházások nyomán lehetőség nyílik a rákötések számának optimális arány felé való
eltolására, amely a rákötéssel nem rendelkezőkre kiszabott termékdíj bevezetésével
ösztönözhető.
b) Szennyvíztisztító-építés, -korszerűsítés: A csatornahálózatok bővítése, és az azokra
várható rácsatlakozások száma megköveteli a már működő tisztítótelepek
korszerűsítését, illetve bővítését. Megfelelő infrastruktúrával nem rendelkező
területeken új létesítmény építésével szükséges megoldani a szennyvíz kezelését.
Elsődleges cél az energiatakarékos, helyi ökológiai szempontokat figyelembe vevő,
kis fenntartási költséggel bíró, többfunkciós rendszerek építésének támogatása.
c) Szennyvíziszap hasznosítása: A Gerecse Natúrpark területének nagy részén jelenleg is
érvényes engedélyek, és állásfoglalások birtokában folyik a víztelenített
szennyvíziszap összegyűjtése és elszállítása. A leggyakoribb hasznosítási formák
között találjuk a komposzttelepen, mezőgazdaságban történő felhasználást, valamint a
regionális szennyvíztisztító telepeken való továbbkezelést.
d) Folyamatos monitoring és karbantartás: A beruházások révén megvalósuló
fejlesztések funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, és az erre épülő
karbantartás útján biztosítható.
31. Felszíni vízelvezetés rendszerének kiépítése, korszerűsítése, karbantartása
A Gerecse Natúrpark településein a felszíni vízelvezetési rendszerek egységes műszaki
színvonalon történő kiépítése, átalakítása úgy, hogy ne csak elvezetés, hanem valódi
vízgazdálkodás valósuljon meg.
A Gerecse Natúrparkot övező vízgyűjtő rendszerek védelme, a felszíni elöntések
megszüntetése, a felszíni vizek gyors leáramlása által okozott katasztrófahelyzetek
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minimalizálása, a közlekedésbiztonság és a vagyonvédelem érdekében szükséges a
külterületről befolyó és a belterületen keletkezett csapadékvizek rendezett körülmények
közt történő megfogása és elvezetése, valamint a szállított hordalék visszatartása. Az Únyipatak rekonstrukciójára 2010-ben került sor.
Tevékenységei:
a) Vízgyűjtőrendszerek felülvizsgálata a vízszállító igények várható növekedésének
figyelembevételével.
b) Vízelvezetési módok meghatározása: Beépített környezetben a zárt csapadékvízelvezetés / nyílt árkos vízelvezetés területi lehatárolása.
c) Csapadékvíz-hálózatok kiépítése, bővítése: Ennek egyik távlati célja a zárt vagy nyílt
módon elvezetett csapadékból keletkező árhullám-csúcsok vízhozamának ideiglenes
visszatartását és többfunkciós hasznosítását lehetővé tevő záportározók létesítése.
d) Csúszásveszély csökkentése: Csúszásveszélyes környezetben, valamint feltöltött
területeken a csúszásveszély csökkentését elősegítő vízrendezés megoldása.
e) Vízfolyások, élővizek vízminőségének javítása: Hordalékfogó műtárgyak, szénhidrogén
szennyezésnek kitett felületeknél olajfogó műtárgyak kiépítésének megoldása.
f) Többfunkciós záportározók kialakítása:
g) Folyamatos monitoring és karbantartás: A beruházások révén megvalósuló
fejlesztések funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, és az erre épülő
karbantartás útján biztosítható.
32. Hulladékgyűjtés és kezelés infrastruktúrájának biztosítása
A környezetvédelmi szempontból veszélyforrást jelentő hulladékgyűjtés megoldása a
belterületeken, belterületi határokon és a külterületi turisztikai célpontokon, az elszállítás
és kezelés hiányosságaink felszámolása, hulladékgyűjtő szigetek létesítése, számuk
növelése eszközfejlesztéssel és szakszerű tájékoztatással.
A Gerecse Natúrpark vonzerejének megtartásához és növeléséhez szükség van az érintett
települések belterületein, valamint a kiskertekkel és turisztikai létesítményekkel kiépített
külterületeken keletkezett hulladék rendszeres és szakszerű elszállítására, elhelyezésére. A
megvalósuló fejlesztések eredményeként tiszta és egészséges települési környezet alakul
ki, valamint megszűnnek a környezetre ható káros szennyező források is. A szelektív
hulladékgyűjtést lehetővé tevő szigetek számának növelése a településeken a már
kisgyermek korban elkezdhető környezeti nevelés terén is új távlatokat nyithat.
Tevékenységei:
a) A települési kommunális hulladékgyűjtés és -szállítás gyakorlatának esetleges
hiányosságainak feltárása, megszűntetésük céljából intézkedési tervek készítése: A
háztartásokban keletkező kommunális hulladékkal a legnagyobb probléma annak
hatalmas mennyisége. Emellett veszélyforrást jelent számtalan olyan összetevője,
amely a talajvízbe oldódva komoly egészségkárosodást okozhat: festékek,
oldószerek, nehézfémtartalmú elemek, eldobható pelenkák, stb. A lakossági
hulladéklerakók helyét a területi adottságok figyelembevételével az adott település
önkormányzatának képviselő-testülete jelöli ki. A lerakóhelyet az érvényes
közegészségügyi, vízügyi, környezetvédelmi, építésügyi és közlekedési hatósági
előírásoknak megfelelően kell kialakítani és üzemeltetni.
b) A hulladékgyűjtést és -szállítást lehetővé tevő eszközállomány fejlesztése,
korszerűsítése (gépkocsik, közterületi konténerek stb.).
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c)

d)

e)

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerint közszolgáltatásnak minősülő
hulladékgyűjtést igénybe vevők számának növelése tájékoztatással, szükség esetén
támogatással.
A szeletív hulladékgyűjtés infrastruktúrájának bővítése: A Gerecse Natúrpark
településein már megindult a szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése, de számuk
növelése, valamint használóik körének bővítése további feladatot jelent. A
szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok újrahasznosítása környezeti és
gazdasági szempontból is előnyös, hiszen egyrészt nyersanyagokat és energiát takarít
meg, másrészt csökkenti a környezet terhelését, mivel a szelektíven gyűjtött hulladék
nem kerül a lerakókra. A lakosság tájékoztatását szolgáló információs anyagok
mellett napjaikban már rendelkezésre állnak olyan komplex oktatócsomagok,
melyek 4-14 éves korú gyermekek, valamint tanáraik számára biztosítanak
térítésmentes tananyagokat a témában.
Folyamatos monitoring és fejlesztés: A beruházások révén megvalósuló fejlesztések
funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, az erre épülő karbantartás,
és a folyamatos innováció útján biztosítható.

33. Illegális hulladéklerakók felszámolása, rekultivációja
A Gerecse Natúrpark területének megtisztítása a felhagyott kommunális, illetve illegális
hulladéklerakóktól.
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a lezárt hulladéklerakó
helyeket mielőbb rekultiválni kell. Az Országos Hulladékgazdálkodási terv alapján
elkészültek a regionális hulladékgazdálkodási tervek, melyek szerint 2004-től minden
telepre felülvizsgálatot kell kérni, ellenkező esetben illegális lerakóknak minősülnek.
Emellett a 33/2000. (III. 17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a felszín alatti vizek
védelme terén a Gerecse hegység kiemelt szerepet tölt be. Mindezek alapján a Gerecse
Natúrpark területén fokozott védelmi intézkedésekre van szükség a felhagyott kommunális,
illetve illegális hulladéklerakók felszámolása, rekultiválása érdekében.
Tevékenységei:
a) Felhagyott, illetve illegális hulladéklerakók kataszterének összeállítása: A KözépDunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Terv aktualizálásával a jelenlegi
tényhelyzet felvázolása.
b) Hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálata: A szakmai anyagok intézkedési
terveiben szükséges meghatározni a lerakók rekultivációjának módját és időbeli
ütemezését.
c) Rekultivációs kiviteli tervek elkészítése.
d) Engedélyes kiviteli terv birtokában a beruházások lebonyolítása.
e) Folyamatos monitoring és karbantartás: A beruházások révén megvalósuló
fejlesztések funkciójának hosszú távú megőrzése csak a monitoring, az erre épülő
karbantartás útján biztosítható.
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34. Út- és járdaépítés, felújítás
A települések közötti közúti közlekedés feltételeinek javítása, valamint a belterületi út- és
járdahálózat fejlesztése, korszerűsítése, karbantartása.
A Gerecse Natúrparkot a Tatabánya – Tarján – Héreg – Bajna – Nagysáp – Tát közötti 1119es közút szeli ketté délnyugat-északkeleti irányban. Erről alacsonyabb rendű utak ágaznak
le a többi gerecsei település felé, de a Gerecsének viszonylag nagy kiterjedésű érintetlen,
utakkal fel nem szabdalt tömbjei maradtak fenn. Ezek megőrzése elsődleges. A Megyei
Területrendezési Tervben is korszerűsítésre megjelölt 1119-es út esetében ügyelni kell
arra, hogy a jelenlegi nyomvonalról ne történjenek meg jelentős eltérések. Ugyancsak
lényeges, hogy a Natúrparkot körülölelő települések között (tehát az 1-es és 10-es
főközlekedési utak mentén) azonban megtörténjenek azok a korszerűsítések, elkerülő
szakaszok megépítése, amelyek biztonságos és gyors átkelést biztosítanak az érintett
településeken. Emellett a térség versenypotenciájának növelését jelenti a belterületi szilárd
burkolatú utak arányának növelése, a meglévők minőségi színvonalának felújítás útján
történő javítása. A gépkocsik közlekedését segítő beruházások mellett a gyalogosok
biztonságos haladását jelentő járdarendszerek kiépítése és folyamatos karbantartása is
elengedhetetlen mind a helyi lakosság, mind a térségbe látogató turisták szempontjából.
Tevékenységei:
a. Települési útkataszter összeállítása: A vonatkozó törvény által önkormányzatokra
ruházott feladatot ki lehet egészíteni egy hiba- és igénylistával, melyek meghatározzák
a település úthálózatának fejlesztési irányvonalát.
b. Közutak helyének és hálózati szerepének meghatározása: Ezt a területfejlesztési és
területrendezési tervek, illetve a településfejlesztési és településrendezési tervek jelölik
ki, amelyeknek kötelező eleme a közlekedési munkarész.
c. Műszaki tervezés: A jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi
szempontoknak megfelelő műszaki tervek egyes tervfázisai (előtervek:
megvalósíthatósági tanulmány, műszaki tanulmányterv, diszpozíciós terv stb.;
engedélyezési terv; ajánlati terv; építési terv) egymásra épülnek és egyre
részletesebbek.
d. Építési beruházások megvalósítása: Az állami vagy országos közúthálózat részét
alkotó külterületi közutak, vagy belterületi, más néven önkormányzati utak, illetve
helyi közutak, építése, korszerűsítése létesítése.
e. Megvalósulási terv és törzskönyv készítése: A beruházás révén megvalósult út
legfontosabb jellemzőit rögzítő dokumentumok.
f. Folyamatos monitoring és karbantartás: Funkciójukat a közutak csak akkor tudják
maradéktalanul betölteni, ha mindenkori minőségük garantálja rendeltetésszerű
használhatóságukat.
g. Járdaépítés: Az önkormányzati beruházások mellett a vonatkozó helyi rendeletek
alapján támogatni szükséges az önerős járdaépítéseket.
35. Közvilágítás fejlesztése
A Gerecse Natúrpark településeinek közterületein a közlekedés, köz- és vagyonbiztonság
érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú villamos üzemű
megvilágítás biztosítása.
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A közvilágítás két alapfeladata a közlekedés- és vagyonbiztonság megteremtése a Gerecse
Natúrpark településein. Ennek megfelelően elengedhetetlen az éjszakai közlekedéshez
szükséges fény biztosítása, valamint ez által a lakosság és a térségbe érkező látogatók
biztonságérzetének növelése.
Tevékenységei:
a) Meglévő közvilágítási rendszerek állapotfelvétele: A tevékenység célja a
hiányosságok, gyenge pontok feltérképezése, majd ennek alapján a fejlesztések
irányvonalának meghatározása. Ennek során erőfeszítéseket szükséges tenni a
fényszennyezés minimalizálására nem csak az emberek egészségének védelme,
hanem a Gerecse Natúrpark vonzerejét jelentő természeti értékek megőrzése
érdekében (a fényözön tompítása például az állatvilágra is jótékonyan hat, hiszen
számos védett és nem védett, de a táplálékláncban fontos rovar pusztul el azért, mert
az erős fények természetes élőhelyéről a természetellenes lámpákhoz vonzzák).
b) Beruházás előkészítése: Magában foglalja a létesítés, bővítés, felújítás tárgyát képező
kérelem áramszolgáltató felé való megküldését, a beruházást megalapozó tervek
készítését (tanulmányterv, kiviteli terv, stb.), valamint az ezekben foglaltakkal
összhangban a különféle engedélyek beszerzését.
c) Beruházás lebonyolítása: Az engedélyes tervek alapján, miközben az áramszolgáltató
ellenőrzi, hogy a terveknek, a biztonsági szabályzatoknak és az előírásoknak
megfelelően történik-e.
d) Monitoring és karbantartás: A folyamatos monitoring és az arra épülő karbantartási
munkák célja a szolgáltatás minőségi színvonalának megtartása.

36. Modern telekommunikációs központok, hálózatok kialakítása
A meglévő hagyományos, elavult elosztó központok, hálózatok mai kor követelményeinek és
igényeinek megfelelő típusúra cserélése, átalakítása a tájvédelmi szempontok maradéktalan
betartása mellett.Napjainkban a modern telekommunikációs központok megléte vagy hiánya alapvetően
befolyásolja egy-egy térség társadalmi-gazdasági fejlődését. Egyre több embernek adatik
így meg, hogy munkáját otthoni számítógépén végezze, nagy hálózatokhoz, informatikai
központokhoz, szolgáltatókhoz és megrendelőkhöz kapcsolódva. Az öntevékenyen és
önszervezésben végzett munkák számának növekedésével párhuzamosan csökken a
munkanélküliség. Napjaink telekommunikációs fejlesztésében egyértelmű a trend; az
optikai kábelek elvezetése egészen a végfelhasználóig (lakás, iroda), valamint a vezeték
nélküli rendszerek továbbfejlesztése és arányuk növelése. Ez a két alapvető technológia
egyáltalán nem zárja ki egymást, sőt, egymás kiegészítése révén tovább bővülhet a
telekommunikációs szolgáltatások köre és javulhat azok minősége.
Tevékenységei:
a) Meglévő telekommunikációs rendszerek állapotfelvétele: A tevékenység célja a
hiányosságok, gyenge pontok feltérképezése, majd ennek alapján a fejlesztések
irányvonalának meghatározása.
b) Beruházás előkészítése: Magában foglalja a létesítést, bővítést, felújítást megalapozó
tervek készítését (tanulmányterv, kiviteli terv, stb.), valamint az ezekben foglaltakkal
összhangban a különféle engedélyek beszerzését.
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c) Beruházás lebonyolítása.
d) Monitoring és fejlesztés: A folyamatos monitoring és az arra épülő karbantartási
munkák, valamint az innováció célja a szolgáltatás minőségi színvonalának
megtartása, fejlesztése.
37. Közbiztonság javítása
A Gerecse Natúrpark területén a közbiztonság helyzetének javítása egyrészt a településeken,
másrészt a lakott területeken kívüli, de a turizmus szempontjából frekventált
kirándulóhelyeken.
A Gerecse Natúrpark településeinek népességmegtartó-képességének javítását, turisztikai
versenyképességének növelését egy közös közbiztonsági stratégiája kidolgozása, illetve az
ebben megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
rendelkezésre bocsátása biztosíthatja.
Tevékenységei:
a) A közbiztonság jelenlegi helyzetének vizsgálata: Célja a hiányosságok feltérképezése,
és ezek alapján a fejlesztés irányvonalának meghatározása.
b) Közbiztonsági stratégia kidolgozása: A magasabb szintű dokumentumokkal
összhangban álló térségi anyag kidolgozása. Nagy hangsúlyt szükséges fektetni benne
a kirándulók kulturált szórakozását és testi épségét veszélyeztető illegális, agresszív
technikai sportokat űzők elleni összehangolt, hatékony fellépésnek.
c) Személyi és tárgyi feltételrendszer biztosítása: A stratégiában megfogalmazott célok
elérése érdekében szükséges intézményrendszer létrehozása, a feladatom ellátáshoz
szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése.

38. Megújuló energiaforrások hasznosítása
A Gerecse Natúrpark területén a megújuló energiaforrások hasznosítására programok
kidolgozása és megvalósítása.
Napjaikban a nem megújuló energiaforrások kiváltását szolgáló beruházások megvalósítását
támogatni szükséges, ugyanis a megújuló energiaforrások (napenergia, szélenergia,
biomassza, geotermikus energia, vízenergia) hasznosítási területe a fűtéstől, a melegvíz- és
uszodai melegvíz-termelésen, főzésen keresztül egészen az áramtermelésig terjedhet. A
Gerecse Natúrpark térségének adottságai és természeti erőforrásai alkalmasak arra, hogy
egyes rendszerek megjelenhessenek. A fejlesztések csak a táji, természeti és kulturális
értékek – mint elsődleges vonzerők – védelmének elsődlegessége mellett valósíthatóak
meg.
Tevékenységei:
a) Települések energiaellátó rendszereinek átalakítása: A fejlesztések a települések
közszolgáltatásai körébe tartozó feladatok alternatív energiaforrások felhasználásával
történő ellátását célozzák. A sikeres projektek ösztönzőleg hathatnak a háztartásokban
alkalmazható módszerek elterjesztéséhez is.
b) Háztartások megújuló energiaforrás-felhasználásának támogatása: A program a
háztartásokban alkalmazható módszerek (elsősorban a melegvíz-előállítás területén)
elterjesztését célozza különböző ösztönzők alkalmazásával.
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c) Energiaültetvények
létesítése:
A
megújuló
energiaforrások
közvetve
munkalehetőséget teremthetnek a vidéki lakosság számára úgy, hogy közben kímélik a
környezetet. Napjaikban kétszer olyan gyorsan növekszik az energiafelhasználás, mint
az alternatív energiaforrások felfedezésének üteme. Bár több irányba folynak
kutatások, a realitások figyelembevételével a biomassza lehet az egyik hosszú távú
megoldás.
39. Gyommentesítési programok megvalósítása
A Gerecse Natúrpark településeinek belterületén, illetve külterületein – elsősorban a
frekventált kirándulóhelyeken – a gyommentes területek arányának növelése.
A gyommentesítés össztársadalmi érdek. Egyéni szempontból a tiszta, egészséges környezet
alapfeltétele létünknek, míg társadalmi szempontból a gyomos, elhanyagolt környezetünk
jelentős hátrányokat jelent: idegenforgalomra negatív hatást gyakorolhat, és az allergiát
okozó pollen terjedésével nőnek az egészségügy kiadásai is.

40. Természetgazdálkodási programok megvalósítása, elterjesztése
Természetvédelmi szempontokat maradéktalanul figyelembe vevő, önfenntartó termelési
rendszerek, technológiák kidolgozása, gyakorlati alkalmazása és elterjedésük elősegítése a
Gerecse Natúrpark területén.
A Gerecse Natúrpark térségében számos, sokak számára értéktelennek tartott, ugyanakkor
természeti értékekben igen gazdag élőhely található. A területek megőrzése csak
hagyományos (extenzív) gazdálkodással történhet. E tevékenység az ésszerű, ökológiai
hasznosítás mellett hozzájárul a kapcsolódó népi életformák, szokások, néprajzi értékek
fenntartásához és újjáélesztéséhez, valamint a fajtanemesítés szempontjából is értékes ősi
háziállat fajták megőrzéséhez. A natúrpark térségében több helyszínen alakultak ki csírái,
pl. Máriahalom.
Tevékenységei:
a) A természetgazdálkodási termelési rendszerek fogalmának, kritérium-rendszerének
meghatározása: A tájjal való gazdálkodásnak (mező-, erdő- és vízgazdálkodás) egyik
lehetséges módja a természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő élelem- és
iparianyag-termelés. A társadalom és a gazdálkodók ma még inkább csak a gazdaság
szemszögéből közelítik meg a kérdést. Az egészséges természeti környezetnek viszont
nincs ára, ezért a karbantartásért végzett munka elismertsége sem megfelelő. A
természetgazdálkodás gondolatának minél szélesebb körben való elterjesztése akkor
válik lehetségessé, amikor végső formát kap pontos meghatározása, de még inkább a
fogalmat magyarázó, értelmező kritériumrendszer.
b) Támogatandó területek lehatárolása: A kidolgozott kritériumrendszer alapján össze
kell állítani a Gerecse Natúrparkban található, a természetgazdálkodásba potenciálisan
bevonható területek kataszterét.
c) Támogatási eszközök kidolgozása, a természetgazdálkodási termelési rendszerek
elterjesztése: A természetgazdálkodási módszerek elterjesztését hatékony támogatási
rendszer kidolgozásával és bevezetésével szükséges segíteni.
d) Mintagazdaságok hálózatának kiépítése: Céljuk a hagyományos, ökológiai
gazdálkodási módszerek elterjesztésének ösztönzése, melyek összeegyeztethetők a
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természeti erőforrások megőrzésével és a fenntarthatóság kritérium-rendszerével. A
létesítmények programjai között a gazdálkodók részére szervezett képzések,
szaktanácsadás, tájékoztatás, nyílt napok szerepelnek.

41. Oktatás, környezeti nevelés infrastruktúrájának megteremtése
A környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás gyakorlati módszereinek elterjesztése a
Gerecse Natúrparkban, valamint a terepi bázishelyek hálózatának kialakítása, fejlesztése.
A Gerecse Natúrpark filozófiájának központi eleme, hogy helyszínt biztosítson az egész
életen át tartó tanulás folyamatának, a környezeti nevelés gyakorlati megvalósításának. A
gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több alsó-, közép- és felsőfokú oktatási
intézmény építi be tantervébe a természet ismeretét, védelmét célzó foglalkozásokat,
valamint mozdulnak ki az osztályok, évfolyamok, szakirányok egy-egy kihelyezett tanóra,
osztálykirándulás, tanulmányút vagy erdei iskola kedvvért az iskola épületének falai közül.
A jelentkező igényeknek való megfelelés terén a Gerecse Natúrparkban már vannak jó
kezdeményezések, az alprogram ezek egész területre történő elterjesztést célozza meg.
Tevékenységei:
a) A Gerecse Natúrpark tananyagba építése: Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő
szakmai anyagok kidolgozása az óvodák, alsó-, közép- és felsőfokú oktatási
intézmények számára.
b) Természetismereti foglalkozások tantervbe építése: Példaértékű gyakorlata alakult ki
ennek néhány általános és középiskolában, ahol előadások, diavetítések, tavasszal
pedig terepi foglalkozások alkalmával mélyíthetik el a tanulók ismereteiket. A Pro
Vértes Közalapítvány által szintén mintaszerűen kidolgozott módszertani
programsorozat jó példa lehet a Gerecse Natúrpark települései számára is.
c) Bázishelyek létesítése, fejlesztése: Az oktatás, szemléletformálás, környezeti nevelés
sikeres megvalósításának feltétele az egy vagy többnapos programokat biztosító, a
szükséges infrastruktúrával felszerelt terepi létesítmények hálózata, illetve ezek
szolgáltatási színvonalának biztosítása (pl. Epöl, Pusztamarót stb.).

42. Tájjellegű mező- és erdőgazdasági termékek előállítása és értékesítése
Védjeggyel ellátott, tájspecifikus termékek előállítása és értékesítése egy egységes
megjelenésű üzlethálózaton keresztül a Gerecse Natúrpark területén.
A Gerecse Natúrpark területén a feldolgozással foglalkozó vállalkozások száma egyelőre
alacsony, ennek megfelelően a kistérséget zömmel feldolgozatlanul hagyják el a
megtermelt mező- és erdőgazdasági termények. Napjaikban a hagyományos technológiával
készülő mező- és erdőgazdasági termékek iránti kereslet fokozatosan növekszik. A turisták
körében végzett kérdőíves kutatások pedig azt támasztják alá, hogy egy-egy ilyen terméket
az átlagosnál magasabb árért is szívesen megvesznek. További értéknövelő tényező lehet,
ha a vásárlást interaktív bemutató, a technológia személyes kipróbálásának lehetősége
kíséri.
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Tevékenységei:
a) A Gerecse Natúrpark potenciális termékkörének feltérképezése: Az érintett 24
település történelmének, hagyományainak és jelenlegi adottságainak figyelembe
vételével összeállításra kerül az a termékskála, amelynek elemei napjaikban is
folyamatosan előállíthatóak, illetve termelésük újra beindításának személyi és tárgyi
feltételei adottak.
b) A termékek előállításának támogatása, illetve a meglévő technológiák minőségi
fejlesztése.
c) A Gerecse Natúrpark védjegy mögötti minőségbiztosítási-rendszer kidolgozása: A
minőségbiztosításon átesett termékek megkapják a Gerecse Natúrpark védjegyet
(amely legegyszerűbb formájában maga a Gerecse Natúrpark logója), amely a térségi
üzlethálózaton keresztüli értékesítés feltétele.
d) A Gerecse Natúrpark termékeit értékesítő térségi üzlethálózat létrehozása: A
védjeggyel ellátott termékek egy egységes megjelenésű üzlethálózat útján kerülnek
terjesztésre és értékesítésre.
e) Bemutatók szervezése: Azok a termelők, akik bemutatók lebonyolítását vállalják, a
Gerecse Natúrpark turisztikai kínálatába kerülve a kiajánlott programok szerves részét
fogják képezni.
43. Házi- és kézműipari termékek előállítása és értékesítése
Védjeggyel ellátott, tájspecifikus termékek előállítása és értékesítése egy egységes
megjelenésű üzlethálózaton keresztül a Gerecse Natúrpark területén.
Napjaikban a tömegcikkek rohamos elterjedésével párhuzamosan az egyedi, hagyományos
technológiával készülő házi- és kézműipari termékek iránti kereslet fokozatosan növekszik.
A turisták körében végzett kérdőíves kutatások szintén azt támasztják alá, hogy egy-egy
ilyen terméket az átlagosnál magasabb árért is szívesen megvesznek. További értéknövelő
tényező lehet, ha a vásárlást interaktív (kézműves-) bemutató, a technológia személyes
kipróbálásának lehetősége előzi meg. A termékek előállításának és értékesítésének
támogatása tehát a hozzájuk kapcsolódó népi kismesterségek továbbélését jelenti.
Tevékenységei:
a) A Gerecse Natúrpark potenciális termékkörének feltérképezése: Az érintett 35
település történelmének, hagyományainak és jelenlegi adottságainak figyelembe
vételével összeállításra kerül az a termékskála, amelynek elemei napjaikban is
folyamatosan előállíthatóak, illetve termelésük újra beindításának személyi és tárgyi
feltételei adottak.
b) A termékek előállításának támogatása, illetve a meglévő technológiák minőségi
fejlesztése.
c) A Gerecse Natúrpark védjegy mögötti minőségbiztosítási-rendszer kidolgozása: A
minőségbiztosításon átesett termékek megkapják a Gerecse Natúrpark védjegyet
(amely legegyszerűbb formájában maga a Gerecse Natúrpark logója), amely a térségi
üzlethálózaton keresztüli értékesítés feltétele.
d) A Gerecse Natúrpark termékeit értékesítő térségi üzlethálózat létrehozása: A
védjeggyel ellátott termékek egy egységes megjelenésű üzlethálózat útján kerülnek
terjesztésre és értékesítésre.
e) Interaktív bemutatók szervezése: Azok a kismesterséget űzők, akik akár saját
műhelyeikben, akár kiállításokra, rendezvényekre kitelepülve interaktív bemutatók
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lebonyolítását vállalják, a Gerecse Natúrpark turisztikai kínálatába kerülve a kiajánlott
programok szerves részét fogják képezni.

44. A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása
A Gerecse Natúrpark fejlesztési programjában szereplő minden egyes alprogram
vonatkozásában a fogyatékkal élők speciális igényeinek figyelembe vétele, és a
fejlesztések, beruházások során a szükséges infrastruktúra megteremtése.
Magyarországon a fogyatékosság (mozgássérültek, értelmileg akadályozottak, hallássérültek,
beszédükben akadályozottak, látássérültek) problémája a fogyatékossággal élő embereket,
családjaikat és a velük közvetlenül foglalkozó segítőket egybevéve milliós
embertömegeket érint közvetlenül. Az épített környezet, a közlekedés, az információhoz
jutás akadálymentesítése, a fogyatékossággal élő személyek épekkel együtt történő,
integrált oktatása, foglalkoztatása. A társadalom felelőssége tehát elsősorban abban áll,
hogy különböző eszközökkel (segédeszközökhöz való hozzájutás támogatása,
akadálymentesítés, segítők, speciális szállítás elérhetősége, integrált oktatás, foglalkoztatás
támogatása, hátrányos megkülönböztetés tiltása stb.) olyan társadalmi környezetet
teremtsen, amelyben ezek a csoportok önmaguk is képesek a megélhetésre, az
otthonteremtésre, előrejutásra, boldogulásra, vagyis megvalósul a fogyatékossággal élő
emberek esélyegyenlősége.
Tevékenységei:
a) Együttműködés kialakítása a fogyatékossággal élők érdekvédelmi szervezeteivel és
intézményeivel
b) Mintaprogram kidolgozása és megvalósítása: A kialakítandó együttműködés során az
alapítvány szakemberei, partnerszervezetei szakmai segítséget tudnak nyújtani a
Gerecse Natúrpark fejlesztési programjainak megvalósításában, ezzel együtt az élet
szinte minden területét érintő, a fogyatékkal élők igényit is figyelembe vevő
térségfejlesztés valósulhat meg.
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9. A Gerecse teljesítménytúra útvonalainak turisztikai infrastruktúrafejlesztése
9.1. „Gerecse-50”
A „GERECSE-50” teljesítménytúrát 1982 óta rendezi meg a Komárom-Esztergom Megyei
Természetbarát Szövetség (főrendező: Horváth Zoltán). Az 50 km hosszú útvonal
Tatabányától Tardost, Pusztamarótot, Héreget, Vértestolnát érintve halad végig a Gerecse
legszebb tájain, majd tér vissza Tatabányára. A jelentős részben az Országos Kék Túra
útvonalán, majd egyéb jelzésű túristaúton haladó teljesítménytúrára minden év április 3
szombatján kerül sor, de gyalogtúrázók az év többi részében is rendszeresen használják.
Kihasználtságáról, az útvonalon túrázók számáról közvetlen információkkal nem
rendelkezünk, de megítélésünk szerint a mintegy 400 km hosszú megyei túristaút hálózat
talán legforgalmasabb szakaszának tekinthető.
A Nemzetközi Népsport Szövetség (IVV)
naptárában is szereplő teljesítménytúra egyre
kedveltebb, hiszen terepi adottságai, fővároshoz
való közelsége és szolgáltatásai rangot adnak neki.
Az 1982-2006 közötti 25 esztendő alatt 38.114-en
indultak az 50 km-es távon! Több túrázó mind a 25
év alatt teljesítette a távot! Míg a rendezvény első
évében (1982) mindössze 400-an vágtak neki a
távnak, addig napjainkban egy átlagos időjárás
esetén 2000 körüli túrázóra lehet számítani (ezt
természetesen az időjárási viszonyok erősen
befolyásolhatják). A Gerecse-50 nem futóverseny,
de egyre többen futják végig a távot (2006-ban a
tatai Kovács András 3 óra 47 perc alatt teljesítette).
A 25. jubileumi túrára az országnak csaknem 200
helységéből érkeztek.
Útvonala és az útvonal jellemzői az alábbiak:
Állomáshely
Tatabánya, Közművelődés Háza
János-forrás
Baji vadászház
Tardos
Pusztamarót
Héreg
Tardos, Bánya-hegy
Koldusszállás
Kisréti vadászház
Autópálya híd
Turul
Tatabánya, Közművelődés Háza
Összesen

Távolság [km]
0,0
3,3
7,2
5,0
6,5
4,7
1,9
10,7
2,3
2,6
2,1
1,9
48,2
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Szintkülönbség [m]
0
52
381
69
223
48
239
95
122
21
100
1350

Túristajelzés
Piros kör
Piros, sárga
Piros
Országos Kék
Piros
Zöld
Országos Kék
Sárga
Sárga
Sárga
Piros

A Gerecse-50 teljesítménytúra néhány jellemző adata:
•
•

Szintidő: 12 óra
Indulók száma (2006): 1902 fő (a 10 km távon: 172 fő, 20 km-en: 488 fő, összesen: 2562
fő)
• Rendező: Komárom-Esztergom Megyei Természetbarát Szövetség és Szabadidősport
Szövetség
• Rendező gárda: kb. 50 fő
A Gerecse-50 teljesítménytúra útvonalának turisztikai infrastruktúra-fejlesztése alapvető
fontosságú a Gerecse Natúrpark kialakítása szempontjából, mivel ez lehet az egyik
legfontosabb összekötő turisztikai kapocs nemcsak a térség települései között, hanem a
turizmus különböző válfajai (elsősorban bakancsos-, kerékpáros- és lovasturizmus) között is.
Ugyancsak lényeges olyan szempontból is, hogy ezen az eseményen a természetjárók jelentős
tömegei találkoznak a Gerecsével és a majdani Gerecse Natúrparkkal és fontos, hogy jó
benyomásokat szerezzenek e hegységről, hogy később esetleg családi kirándulás keretében,
netán több napra térjenek vissza.

A Gerecse-50 olyan jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező területeket fűz fel egy
útvonalra, mint pl. a Baji vadászház, az Öreg-Kovács hegy, amely az 554 méteres
magasságával a Gerecse második legmagasabb hegye, az ugyancsak itt feltárt XIII. századi
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Kovácsi falu és körtemploma, melynek hű mását az agostyáni Ökofaluban építik fel. Az
útvonal Tardos belterületén halad el, így Tardos látnivalói különösen fontosak. Az Országos
Kék jelzés érinti a Gerecse legmagasabb hegyét, a 634 méter magas Gerecsét illetve a
hegység mértani középpontjában elterülő Pusztamarótot is, amely a török kor előtt virágzó
falu volt (ez már Lábatlan határába esik). Innen a héregi Király-kút érintésével tér vissza az
útvonal Tardosra, a „vörösmárványáról” híres Bánya-hegyre. Innen a Pes-kő érintésével ér el
a mezőny a Koldusszállási erdészlakhoz, ahol hangulatos kis erdei tavacska húzódik. Az
utolsó szakaszon a Kisréti vadászház és a Turul illetve Panoráma út jelenti a nevezetességeket
illetve kilátó pontokat. Az útvonal jelentős szakaszokon halad keresztül a Gerecse legszebb és
legjobb adottságú bükkösein, gyertyános-tölgyes erdein illetve más társulásokon és megannyi
védett növényfajt láthatunk útközben. A távcsővel érkező jó szeműek pedig akár parlagi sast,
törpe sast, kígyászölyvet vagy kerecsen sólymot is megfigyelhetnek. Az útvonal szinte végig
NATURA 2000-es területeken halad keresztül és hosszú szakaszokon érinti a Gerecsei
Tájvédelmi Körzetet is.

A „Gerecse-50” teljesítménytúrához kötődő bakancsos turizmus mellett a térség jó
lehetőséget kínál a vidéki tájat, csendet és tiszta levegőt feltételező falusi turizmushoz, a
lovasturizmushoz, vagy a terepkerékpározóknak. Az EuroVelo nemzetközi kerékpárút
Tardos-Tarján közötti műúton két ponton keresztezi a Gerecse-50 útvonalát. A Tardos
melletti Gorbán 2006-ban átadott kerékpáros pihenő fontos objektum e kerékpáros úton és
egyúttal a Gerecse-50 túrán részt vevőknek is.
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A „Gerecse-50” teljesítménytúra útvonalának átfogó fejlesztési javaslatai
A „Gerecse-50” útvonalát végigjárva a következő típusú turisztikai infrastruktúra-fejlesztések
javasolhatóak:
•
•
•
•
•
•
•

a ma még jórészt rejtett természeti és építészeti értékek megjelölése;
a természet védelmét szolgáló infrastruktúra (védett növény- és állatfajok élőhelyére
figyelmeztető táblák, természetvédelmi területeket jelző táblák);
a tájékozódást segítő útbaigazító, útirányjelző oszlopok, információs táblák;
a tisztaságot és higiéniát szolgáló berendezések (szemétgyűjtők, WC-k);
a tartalmas és intenzív kikapcsolódást, testmozgást szolgáló berendezések;
a közlekedést megkönnyítő útjavítások, kisebb nyomvonal-korrekciók;
esőbeállók, padok, asztalok, tűzrakó helyek;

1. Tatabánya – János-forrás közötti szakasz (3,3 km)
Természeti vagy kultúrtörténeti látványosságok:
•

Források a Gerecsében

Javasolt infrastruktúra:
•
•
•

Útirányjelző oszlop 1 db (János-forrás; Bányász emlékmű)
Útvonal megerősítő oszlop 1 db
Natúrpark üdvözlő tábla 1 db

2. János-forrás – Baji vadászház közötti szakasz (7,2 km)
Természeti vagy kultúrtörténeti látványosságok:
•
•
•
•

Natura 2000 Madárvédelmi terület
Natura 2000 Élőhelyvédelmi terület
XIII. századi feltárás (Kovácsi falu, körtemplom)
Kilátópontok

Javasolt infrastruktúra:
•

•
•

Útirányjelző oszlop 4 db
- Vértesszőlős – Kisréti vadászház – Turul, Szelim-barlang
- Arany-lyuk – Vértes László-barlang
- Baji vadászház – Kisréti vadászház – Vértestolna
- Vértesszőlős – Baji vadászház – Öreg-Kovács
Útvonal megerősítő oszlop 15 db
Pihenőhely 2 db (asztalok, padok, szemetesek, illemhely)
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•

Infó tábla 7 (Natura 2000, védett növények, állatok, XIII. századi feltárás, legmagasabb
pont, Vértesszőlősi előember, Tatai Öreg-tó)

3. Baji vadászház – Tardos közötti szakasz (5,0 km)
Természeti vagy kultúrtörténeti látványosságok:
•
•
•
•
•
•
•
•

Öreg-Kovács
Gorba
Tardos madártávlatból
Bánya-hegy, kőbányászat
Natura 2000
Védett növény- és állatfajok
Erdőgazdálkodás hatásai
Tardos építészeti látnivalói

Javasolt infrastruktúra:
•

•
•

Útirányjelző oszlop 3 db
- Hideg-kút
- Agostyáni Arborétum – Tardos – kerékpáros pihenő – Vértestolna
- Malom-völgyi szabadidő központ – Pusztamarót
Útvonal megerősítő oszlop 10 db
Infó tábla 7 (Natura 2000, védett növények, állatok, XIII. századi feltárás, legmagasabb
pont, Gerecse Natúrpark)

4. Tardos – Pusztamarót közötti szakasz (6,5 km)
Természeti vagy kultúrtörténeti látványosságok:
•
•
•
•

Tardosi kőbányászat
Natura 2000
Rekultiváció
Egyháztörténeti emlék (prímási birtok)
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•

Pusztamarót történelmi emlékhelye

Javasolt infrastruktúra:
•

Útirányjelző oszlop 4 db
- Bánya-hegy – Héreg – Vértestolna
- Gyermeküdülő – Nagy-Gerecse
- Bikol-puszta – Pusztamarót – Héreg
- Lábatlan – Bajót
• Útvonal megerősítő oszlop 12 db
• Infó tábla 7 (Natura 2000, védett növények, állatok, legmagasabb hegy, egyháztörténet,
Gerecse 50, Gerecse Natúrpark)
5. Pusztamarót – Héreg közötti szakasz (4,7 km)
Természeti vagy kultúrtörténeti látványosságok:
•

Erdőtársulások

•

Források

•

Védett növény- és állatfajok

Javasolt infrastruktúra:
•
•
•
•

Útirányjelző oszlop 1 db
- Király-kút – Héreg – Tardos, Bánya-hegy
Útvonal megerősítő oszlop 8 db
Pihenőhely 1 db (asztalok, padok, szemetesek, illemhely)
Infó tábla 7 (Natura 2000, védett növények, állatok, XIII. századi feltárás, legmagasabb
pont, Gerecse Natúrpark)

6. Héreg – Bánya-hegy közötti szakasz (1,9 km)
Természeti vagy kultúrtörténeti látványosságok:
•
•
•

Régi kisvasút
Kőbányászat
Geológia

Javasolt infrastruktúra:
•
•

Útvonal megerősítő oszlop 2 db
Infó tábla 1 (Gerecse Natúrpark)

7. Bánya-hegy – Koldusszállás közötti szakasz (10,7 km)
Természeti vagy kultúrtörténeti látványosságok:
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Erdőtársulások
Tájvédelmi körzet
Gerecse Natúrpark
Javasolt infrastruktúra:
•

Útirányjelző oszlop 2 db
- Vértestolna – Tarján
- Pes-kő barlang – Koldusszállás
• Útvonal megerősítő oszlop 20 db
• Infó tábla 10 (Gerecse Natúrpark, védett növények, állatok, Tájvédelmi Körzet,
barlangok, pleisztocén kori ősleletek)
• Pihenőhely 2 db (asztalok, padok, szemetesek, illemhely)
8. Koldusszállás – Kisréti vadászház közötti szakasz (2,3 km)
Természeti vagy kultúrtörténeti látványosságok:
Erdei tó, vizes élőhely
Tarján-patak
Javasolt infrastruktúra:
•
•

Útirányjelző oszlop 1 db
- Kisréti vadászház – Alsógalla, kemping
Infó tábla 5 (Gerecse Natúrpark, védett növények, állatok, Országos Kék túra, Gerecse50)

9. Kisréti vadászház – Autópálya híd közötti szakasz (2,6 km)
Természeti vagy kultúrtörténeti látványosságok:
•
•

Védett növény- és állatfajok
Autópálya környezeti hatásai

Javasolt infrastruktúra:
•
•

Útirányjelző oszlop 1 db
- Turul – Autópálya híd
Infó tábla 5 (Gerecse Natúrpark üdvözlő, védett növények, állatok, autópálya környezeti
hatásai, Gerecse-50)
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10. Autópálya híd – Turul közötti szakasz (2,1 km)
Természeti vagy kultúrtörténeti látványosságok:
•
•
•
•
•

Panoráma út, kilátó pont
Sziklapados letörés, Szelim-barlang
Parkerdő
Natura 2000
Gerecsei TK

Javasolt infrastruktúra:
•

Útirányjelző oszlop 2 db
- Alsógalla – Kemping
- Panoráma út – Turul

•

Infó tábla 5 (Gerecse Natúrpark üdvözlő, védett növények, állatok, geológia, Gerecse-50)

ÖSSZES JAVASOLT INRASTRUKTÚRA:
Útirányjelző oszlop:
19 db
Útvonal megerősítő oszlop: 68 db
Pihenőhely:
5 db
Információs tábla:
55 db
A javasolt fejlesztési elemek részletesebb ismertetése

Túristajelzés
A csaknem 50 km hosszú túristaút kisebb szakaszoktól eltekintve végig jól követhető túrista
jelzéssel van ellátva. Néhány útelágazásnál egyértelműbb útirányjelzés szükséges és
fejleszteni kell az útvonalmegerősítés rendszerét, mert a túrázók helyenként
elbizonytalanodhatnak a követendő útvonalat illetően. A túristajelzés a legtöbb szakaszon
messziről is jól azonosítható fákra került, néhol azonban alig látható. Ennek korrigálására
egységes jelölésrendszer alkalmazandó. Legalább 200 méterenként útvonaljelző oszlopok
elhelyezése szükséges, az útelágazásokhoz pedig tetszetős és a főbb irányokat megjelölő
irányjelző oszlop helyezendő ki. A fából készítendő, azonos méretű oszlopokra a megfelelő
jelzés azonos módon kerül, az útirányjelző oszlopok pedig egyértelműen mutassák meg
piktogrammal és szövegesen is a „Gerecse-50” haladási irányát.
Ugyancsak javasoljuk megjelölni a túristaútvonal közelében fellelhető nevezetsségeket,
természeti vagy kultúrtörténeti látnivalókat is, sőt az érintett települések közigazgatási határait
is.
A Gerecse-50 alapvetően gyalogos túraútvonal. A túrakerékpározás térhódításával és az
útvonal jelentős hosszára tekintettel azonban javasoljuk az útvonal megnyitását a
kerékpárosok előtt, sőt (ha csupán szakaszonként is) a lovasturizmus előtt is. Az útvonal néhol
nehéz terepi körülmények között halad, de éppen ezek tehetik izgalmassá a túrakerékpározók
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körében. A lovasok számára az útvonal végig jól járható, néhol vezet csupán országúton.
Csupán néhány szakaszon válhat szükségessé a lovak mellőzése.
Összességében tehát alapvetően továbbra is a gyalogos, bakancsos turizmus számára
javasoljuk a „Gerecse-50” útvonalát fenntartani, de törekedni kell arra, hogy a fejlesztésre
kerülő túraútvonalat minél több turista vehesse igénybe.

Pihenőhely
A mintegy 50 km hosszú „Gerecse-50” útvonal mentén több pihenőhely kialakítása
javasolható. E pihenőhelyeken szükséges információs táblák, higiénés és egyéb infrastruktúra
(vízvételi, mosakodási lehetőség, szemétgyűjtő) biztosítása. A pihenőhelyen a legfontosabb
információk elérhetőek legyenek legalább magyar-angol-német nyelven. Legalább 4 asztal
helyezendő ki padokkal. Nagyméretű információs tábla állítandó ki a „Gerecse-50” túra
térképével és legfontosabb tudnivalókkal.

9.2. Országos Kék
Az Országos Kéktúra útvonalának turisztikai infrastruktúra-fejlesztése alapvető fontosságú a
Gerecse Natúrpark kialakítása szempontjából, mivel ez lehet az egyik legfontosabb összekötő
turisztikai kapocs nemcsak a térség településeit érintő turizmus különböző válfajai
(elsősorban bakancsos-, kerékpáros- és lovasturizmus) között. Ugyancsak lényeges olyan
szempontból is, hogy ezen az útvonalon a természetjárók jelentős tömegei találkoznak a
Gerecsével és a majdani Gerecse Natúrparkkal és fontos, hogy jó benyomásokat szerezzenek
e hegységről, hogy később esetleg családi kirándulás keretében, netán több napra térjenek
vissza.
Az Országos Kéktúra olyan jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező területeket fűz fel egy
útvonalra, mint pl. a Nagy-Gete, a bajóti Öreg-kő, Péliföldszentkereszt vagy Pusztamarót. Az
útvonal Dorog, Tokod, Mogyorósbánya belterületén is elhalad, valamint érinti
Péliföldszentkeresztet és Pusztamarótot is, így ezen települések/településrészek látnivalói
különösen fontosak.
Az Országos Kéktúra érinti a Keleti-Gerecse legmagasabb hegyét, a 456 méter magas NagyGetét illetve a hegység mértani középpontjában elterülő Pusztamarótot is, amely a török kor
előtt virágzó falu volt (ez már Nyergesújfalu határába esik). Innen a túra útvonala a NagyGerecse oldalába ér (Süttő közigazgatási területe), majd hamarosan a Tatai és Tatabányai
Kistérségek területére lép. Az útvonal jelentős szakaszokon halad keresztül a Gerecse
legszebb és legjobb adottságú bükkösein, gyertyános-tölgyes erdein illetve más társulásokon
és megannyi védett növényfajt láthatunk útközben. A távcsővel érkező jó szeműek pedig akár
a Gerecse legritkább ragadozó madarait (pl. parlagi sast, törpe sast, kígyászölyvet vagy
kerecsensólymot) is megfigyelhetik. Az útvonal szinte végig NATURA 2000-es területeken
halad keresztül, de a Gerecsei Tájvédelmi Körzet területére csak Pusztamarótnál lép be.
Az Országos Kéktúrához kötődő bakancsos turizmus mellett a térség jó lehetőséget kínál a
vidéki tájat, csendet és tiszta levegőt feltételező falusi turizmushoz, a lovasturizmushoz, vagy
a hegyikerékpározóknak.
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Az Országos Kéktúra ezen szakasza két teljesítménytúra útvonalát is érinti:
Kinizsi-100 teljesítménytúra
Dorogi vasútállomás – Nagy-Gerecse közötti 33 km hosszú szakaszon
Gerecse-50 teljesítménytúra
Pusztamarót – Nagy-Gerecse közötti 5 km hosszú szakaszon
A Kinizsi-100 teljesítménytúrát 1981 óta rendezik meg, jelenlegi szervezője a Kinizsi-100
Természetbarát Egyesület. Az egyre népszerűbbé váló túrára hagyományosan május végén
(Pünkösd előtt) kerül sor és ma már mintegy 2000 fő indul el rajta. A Budapest
(Békásmegyer) és Tata közötti 100 km hosszú útvonal teljesítésére rendelkezésre álló szintidő
24 óra és a közbülső ellenőrző pontok érintésével valóban embert próbáló teljesítmény
szükséges a leküzdéséhez.

Az Országos Kéktúra útvonalának átfogó fejlesztési javaslatai
Az Országos Kéktúra Dorogi és Esztergomi kistérségeket érintő mintegy 33 km hosszú
túristaút kisebb szakaszoktól eltekintve végig jól követhető túrista jelzéssel van ellátva.
Néhány útelágazásnál egyértelműbb útirányjelzés szükséges és fejleszteni kell az
útvonalmegerősítés rendszerét, mert a túrázók helyenként elbizonytalanodhatnak a követendő
útvonalat illetően. A túristajelzés a legtöbb szakaszon messziről is jól azonosítható fákra
került, néhol azonban alig látható. Ennek korrigálására egységes jelölésrendszer
alkalmazandó. Legalább 200 méterenként útvonaljelző oszlopok elhelyezése szükséges, az
útelágazásokhoz pedig tetszetős és a főbb irányokat megjelölő irányjelző oszlop helyezendő
ki. A fából készítendő, azonos méretű oszlopokra a megfelelő jelzés azonos módon kerül, az
útirányjelző oszlopok pedig egyértelműen mutassák meg piktogrammal és szövegesen is az
Országos Kéktúra (valamint a Kinizsi-100 illetve Gerecse-50) haladási irányát.
Ugyancsak javasoljuk megjelölni a túristaútvonal közelében fellelhető nevezetességeket,
természeti vagy kultúrtörténeti látnivalókat is, sőt az érintett települések közigazgatási határait
is.
A túrakerékpározás térhódításával és az útvonal jelentős hosszára tekintettel azonban
javasoljuk az útvonal megnyitását a kerékpárosok előtt, sőt (ha csupán szakaszonként is) a
lovasturizmus előtt is. Az útvonal néhol nehéz terepi körülmények között halad, de éppen
ezek tehetik izgalmassá a túrakerékpározók körében. A lovasok számára az útvonal végig jól
járható, néhol vezet csupán országúton. Csupán néhány szakaszon válhat szükségessé a lovak
mellőzése.
Összességében tehát alapvetően továbbra is a gyalogos, bakancsos turizmus számára
javasoljuk az Országos Kéktúra útvonalát fenntartani, de törekedni kell arra, hogy a
fejlesztésre kerülő túraútvonalat minél több turista vehesse igénybe.
Az útvonal mentén több pihenőhely kialakítása javasolható. E pihenőhelyeken szükséges
információs táblák, higiénés és egyéb infrastruktúra (vízvételi, mosakodási lehetőség,
szemétgyűjtő) biztosítása. A pihenőhelyen a legfontosabb információk elérhetőek legyenek
magyar-angol-német-szlovák nyelven. Legalább 4 asztal helyezendő ki padokkal.
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Nagyméretű információs tábla állítandó ki a Gerecse Natúrpark térképével és legfontosabb
tudnivalókkal.

Az Országos Kéktúra térségi szakaszát végigjárva a következő típusú turisztikai
infrastruktúra-fejlesztések javasolhatóak:
•
•
•
•
•
•
•

a ma még jórészt rejtett természeti és építészeti értékek megjelölése;
a természet védelmét szolgáló infrastruktúra (védett növény- és állatfajok élőhelyére
figyelmeztető táblák, természetvédelmi területeket jelző táblák);
a tájékozódást segítő útbaigazító, útirányjelző oszlopok, információs táblák;
a tisztaságot és higiéniát szolgáló berendezések (szemétgyűjtők, WC-k);
a tartalmas és intenzív kikapcsolódást, testmozgást szolgáló berendezések;
a közlekedést megkönnyítő útjavítások, kisebb nyomvonal-korrekciók;
esőbeállók, padok, asztalok, tűzrakó helyek;

Az Országos Kéktúra útvonalát 4 szakaszra osztva tárgyaljuk, igazodva a Kinizsi-100
teljesítménytúra szakaszaihoz is.
1. Dorog, Vasútállomás – Nagy-Gete közötti szakasz (6,00 km)
A Kinizsi-100 teljesítménytúra útvonalának 36,75 – 42,75 km közé eső szakasza
Dorog környéke a Gerecse és a Pilis átmeneti zónája, és itt érintkezik a hegység az alfölddel,
amik mind a fajokban való gazdagságot segítik elő. A Kálvária-hegy és környéke őrzi
mindazt a természeti értéket, ami a Kis-Kőszikla egykori élővilágából megmaradt. A
homoklepellel borított Kálvária-hegyen él a hegység egyik legjelentősebb homoki kocsord
állománya, ugyanitt egy felhagyott szőlő parcellájában az országosan alig néhány
termőhelyről ismert üröm-vajvirág. A Kis-Kőszikla még el nem bányászott északi lejtőjén van
a dunai szegfű egyetlen gerecsei előfordulása, és itt él a hegységben csak a Gete környékén
előforduló sziklai zanót egy kisebb állománya, valamint a fekete kökörcsin többezres
állománya. Az Arany-hegyen szintén a hegységben ritka homoki vegetáció jellemző, benne az
európai jelentőségű homoki nőszirommal.
Védett és/vagy ritkább növényfajok felsorolása
Anemone sylvestris (erdei szellőrózsa), Aster amellus (csillagőszirózsa), Corispermum
nitidum (fényes poloskamag), Cytisus procumbens (sziklai zanót), Dianthus arenarius
(homoki szegfű), Dianthus collinus (dunai szegfű), Epilobium dodonaei (vízparti deréce),
Inula oculus-christi (selymes peremizs), Iris arenaria (homoki nőszirom), Jurinea mollis
(hangyabogáncs), Lathyrus pannonicus subsp. collinus (magyar lednek), Linum hirsutum
(borzas len), Linum tenuifolium (árlevelű len), Orchis militaris (vitézkobor), Orobanche
loricata (üröm-szádorgó), Oxytropis pilosa (csajkavirág), Peucedanum arenarium (homoki
kocsord), Phlomis tuberosa (macskahere), Pulsatilla nigricans (fekete kökörcsin), Scabiosa
canescens (szürkés ördögszem), Stipa joannis (hegyi árvalányhaj), Stipa pulcherrima (csinos
árvalányhaj), Taraxacum serotinum (kései pitypang).

Javasolt infrastruktúra:
•

Útirányjelző oszlop 7 db
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•
•
•

Útvonal megerősítő oszlop 7 db
Natúrpark üdvözlő tábla 2 db (Dorog, Csolnok)
Információs tábla 7 db (Dorog látnivalói, Csolnok látnivalói, Kéktúra és Kinizsi-100
ismertetése, Északi-Gerecse Natura 2000 jelölő növény- és állatfajai, kilátás a NagyGetéről, egykori homokvasút és a dorogi-csolnoki bányászat, Gerecse Natúrpark)
• Pihenőhely 1 db (Nagy-Gete)

2. Nagy-Gete – Mogyorósbánya, Kakukk vendéglő közötti szakasz (9,00 km)
A Kinizsi-100 teljesítménytúra útvonalának 42,75 – 51,75 km közé eső szakasza
A Gete és környéke a Keleti-Gerecsében kiemelt értéket képvisel. A hegylábakra északról
homoki gyepek kúsznak fel. A hegylábak más részein lösz, illetve löszös homok vegetációja
jellemző. A változatos geomorfológiának köszönhetően erdőtársulások igen széles skálája
található itt meg a száraz bokorerdőktől ez egészen üde gyertyános-tölgyesekig.
A vastagabb löszrétegen kialakult mély vízmosások sajátos klímája több, a hegységben ritka
növényfaj, elsősorban páfrányok számára teremti meg az optimális életfeltételeket. A terület
helyzetéből és adottságaiból kifolyólag sok növényfaj egyetlen gerecsei lelőhelye a Gete
környezetében található, vagy előfordulásai erre a területre korlátozódnak.
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A mogyorósbányai Kő-hegy és környéke a Gerecse legfajgazdagabb pontjainak egyike, mivel
itt találkozik a zárt erdők és az erdőssztyepp zónája, valamint a Duna menti ártéri vegetáció.
A Kő-hegy sajátos forrásmészkőből épül fel, növényzete is sajátos, ezeken a sziklákon
található a kis holdruta Gerecsében egyetlen aktuálisan ismert termőhelye. A Kő-hegy lankáit
és a Szentkereszt-hegy nagy részét egykor szőlők borították, mára ezeket visszahódította a
növényzet és olyan országos ritkaságok találhatók meg itt, mint az illatos bibircsvirág, mely a
Gerecsében csak itt, és országosan is csupán néhány helyen fordul elő.
A Kő-hegy környékén él a Gerecse legnagyobb erdei szellőrózsa állománya, mely több
hektáron terül el, több tízezer példányával virágzási időben fehérre festi a hegy lejtőit.
A terület déli részén a Romma hegyen szép állománya él a hosszúlevelű árvalányhajnak, mely
a Gerecsében ezen kívül csupán néhány ponton fordul elő.

Védett és/vagy ritkább növényfajok felsorolása
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Astragalus exscapus (Szártalan csűdfű), Astragalus
vesicarius subsp. albidus (fehéres csüdfű), Carex alba (Fehér sás), Cephalanthera damasonium
(Fehér madársisak), Cotoneaster niger (fekete madárbirs), Cytisus procumbens (sziklai zanót),
Galanthus nivalis (hóvirág), Helichrysum arenarium (Szalmagyopár), Inula germanica
(Hengeresfészkű peremizs), Inula oculus-christi (Selymes peremizs), Iris pumila (Apró
nőszirom), Jovibarba hirta (sárga kövirózsa), Jurinea mollis (hangyabogáncs), Lilium
martagon (Turbánliliom), Limodorum abortivum (Gérbics), Linum tenuifolium (árlevelű len),
Onosma arenarium (homoki vértő), Onosma visiani (borzas vértő), Peucedanum arenarium
(homoki kocsord), Phlomis tuberosa (Macskahere), Platanthera bifolia (kétlevelű sarkvirág),
Pulsatilla grandis (leánykökörcsin), Ranunculus illyricus (selymes boglárka), Scabiosa
canescens (Szürkés ördögszem), Sempervivum marmoreum (rózsás kövirózsa), Sorbus
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danubialis (dunai berkenye), Sorbus domestica (házi berkenye), Spiraea medis (szirti
gyöngyvessző), Stipa pulcherrima (csinos árvalányhaj), Vinca herbacea (Pusztai meténg).
Javasolt infrastruktúra:
•
•
•
•
•

Útirányjelző oszlop 10 db
Útvonal megerősítő oszlop 15 db
Pihenőhely 2 db (Tokodi pincék, Mogyorósi Kőszikla)
Natúrpark üdvözlő tábla 2 db (Tokod, Mogyorósbánya)
Információs tábla 8 db (Tokod látnivalói, Únyi-patak, technikai sportok-motocross,
siklóernyő, Tokodi pincevölgy, mogyorósi csillagásztábor, kilátás a Kőszikláról, Kinizsi100 ismertetése, Gerecse Natúrpark)

3. Mogyorósbánya, Kakukk vendéglő – Bajót-Bajna közút (Bika-völgy) közötti szakasz
(9,83 km)
A Kinizsi-100 teljesítménytúra útvonalának 51,75 – 61,58 km közé eső szakasza
A Bajóti Öreg-kő a Gerecse egyik legismertebb, gyakran látogatott területe. Az Öreg-kő a
Központi- és a Keleti Gerecse határán magasodik a Duna völgye fölé. A dachsteini mészkő
sziklákon együtt fordulnak elő az Északi-középhegység sziklagyepeinek és bokorerdeinek (pl.
Carduus collinus, Sempervivum marmoreum) és a Dunántúli középhegység sziklagyepeinek
(Festuca pallens, Ceterach javorkaeanum, Ononis pusilla, Lathyrus sphaericus, Bupleurum
praealtum) növényfajai. Több faj egyetlen gerecsei előfordulása innen ismeretes (Aurinia
saxatilis, Festuca stricta). A Bajót fölötti hegylábon löszön kialakult gyepek találhatók
nagyobb kiterjedésben, melyekben keleti elterjedésű és szubmediterrán növényfajok
találhatók meg nagy számban. Kiemelendő a ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis)
előfordulása az Öreg-kő északi tövében, mely sokáig a faj egyetlen ismert gerecsei lelőhelye
volt. A peremterületen és a Muzslai-erdőben több, a hazai erdőssztyeppekre jellemző
növényfaj is megjelenik, így a macskahere (Phlomis tuberosa), vagy a tatárjuhar (Acer
tataricum).
Péliföldszentkereszt fő növénytani értékét a Szent-kúttól induló mintegy 100-150 m hosszú
homokkőbe vájódott szurdok képezi. Itt elsősorban a kriptogám flóra értékei emelendők ki:
több, a Gerecsében unikális mohafaj előfordulása kötődik ide.
A Domonkos-hegy környékének növénytani értékei elsősorban a sajátosan aprózódó mészkő
alapkőzetére vezethetők vissza, melynek köszönhetően a dolomitterületekhez hasonló formák
és növényzet jellemző itt. A környékben egyedülállóan az északi oldalakon összefüggő
bükkösök alakultak ki, míg a déli oldalakat cseres- és molyhos-tölgyesek borítják. A Nagysáp
fölötti részen (Öreg-hegy) nagy területet foglalnak el a fajgazdag felhagyott szőlők. A terület
keleti nyúlványán növénytani értékekben gazdag löszgyepek találhatók.
Védett és/vagy ritkább növényfajok felsorolása
Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Agrostemma githago (Konkoly), Cephalanthera
damasonium (Fehér madársisak), Ceterach javorkaeanum (pikkelypáfrány), Cotoneaster niger
(Fekete madárbirs), Dictamnus albus (Nagyezerjófű), Echium russicum (Piros kígyószisz),
Epipactis helleborine (széleslevelű nőszőfű), Epipactis microphylla (Kislevelű nőszőfű),
Erysimum odoratum (Magyar repcsény), Inula germanica (Hengeresfészkű peremizs), Inula
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oculus-christi (selymes peremizs), Limodorum abortivum (Gérbics), Lotus borbasii (Borbáskerep), Neottia nidus-avis (Madárfészek), Orchis purpurea (Bíboros kosbor), Phlomis
tuberosa (Macskahere), Pulsatilla nigricans (fekete kökörcsin), Scilla vindobonensis (Ligeti
csillagvirág), Scrophularia vernalis (Tavaszi görvélyfű), Serratula radiata (Sugaras zsoltina),
Sonchus palustris (mocsári csorbóka), Sorbus danubialis (dunai berkenye), Sorbus domestica
(Kerti berkenye), Sternbergia colchiciflora (Vetővirág), Stipa pulcherrima (Csinos
árvalányhaj), Taraxacum serotinum (Kései pitypang), Vicia sparsiflora (Pilisi bükköny).
Javasolt infrastruktúra:
•
•
•

Útirányjelző oszlop 9 db
Útvonal megerősítő oszlop 5 db
Információs tábla 5 (Natura 2000, Öreg-kő látnivalói (barlangok, sziklamászó iskola),
Bajót látnivalói, Gerecse Natúrpark, Péliföldszentkereszt – Natúrpark központ?)
• Pihenőhely 2 db (Bajóti Öreg-kő, Péliföldszentkereszt)

4. Bajót-Bajna közút (Bika-völgy) – Nagy-Gerecse, egyházi üdülő közötti szakasz (6,52
km)
A Kinizsi-100 teljesítménytúra útvonalának 61,58 – 68,10 km közé eső szakasza
A klasszikus gerecsei tájkép megtestesítője a Pisznice és környéke. A zárt erdőkből
kiemelkedő bércek déli oldalai felnyílnak és itt melegkedvelő-tölgyesek, sztyeprétek,
sziklagyepek alakulnak ki. A Pisznicén él a Gerecse egyik kiemelkedő reliktumnövénye, a
278/286

fokozottan védett magyarföldi husáng, mely a Kárpát-medence endemizmusa 6 szigetszerű
populációval, ezek egyike található a Pisznicén.
A terület jellemzői a törmeléklejtő-erdők, melyekben a tavaszi geofiton-aszpektus, a maga
számtalan védett növényével felejthetetlen élményt nyújt.
A Gerecsében szintén egyedülálló a Kecske-kő déli lejtője, ahol a cserszömörce reliktumállománya képez társulást. Számos védett növényfaj mellett a Gerecsében itt található a
méregölő sisakvirág egyetlen ma ismert állománya.
Pusztamarót környékén vannak a medvehagyma legnagyobb gerecsei állományai,
Pusztamaróttól a Gerecse-hegy felé szinte összefüggő tömeget képezve.
Védett és/vagy ritkább növényfajok felsorolása
Aconitum vulparia (Farkasölő sisakvirág), Adonis vernalis (Tavaszi hérics), Agrostemma
githago (Konkoly), Cephalanthera damasonium (Fehér madársisak), Cephalanthera rubra
(Piros madársisak), Corydalis intermedia (Bókoló keltike), Dianthus deltoides (Réti szegfű),
Dictamnus albus (Nagyezerjófű), Doronicum hungaricum (Magyar zergevirág), Eleocharis
uniglumis (Egypelyvás csetkáka), Epipactis microphylla (Kislevelű nőszőfű), Ferula
sadleriana (magyarföldi husáng), Gentiana cruciata (Szent László-tárnics), Himantoglossum
caprinum (bíboros sallangvirág), Inula oculus-christi (Selymes peremizs), Iris pumila (Apró
nőszirom), Iris variegata (Tarka nőszirom), Lilium martagon (Turbánliliom), Lindernia
procumbens (Heverő iszapfű), Linum tenuifolium (Árlevelű len), Neottia nidus-avis
(Madárfészek), Omphalodes scorpioides (Erdei békaszem), Platanthera bifolia (Kétlevelű
sarkvirág), Scrophularia vernalis (Tavaszi görvélyfű), Scutellaria columnae (Bozontos
csukóka), Sorbus domestica (Kerti berkenye), Spiraea media (Sziklai gyöngyvessző).
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Javasolt infrastruktúra:
•
•
•

Útirányjelző oszlop 10 db
Útvonal megerősítő oszlop 7 db
Információs tábla 8 db (Natura 2000, védett növények, állatok, legmagasabb hegy,
egyháztörténet, Gerecse-50, Gerecsei TK, Gerecse Natúrpark, egykori kisvasút,
kőbányászat, geológia)
• Pihenőhely 1 db (Pusztamarót)

10. A Gerecse Natúrpark tervezett infrastrukturális elemei
A Gerecse Natúrpark kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, de annak érdekében, hogy
betöltse sokrétű szerepét, óhatatlanul szükséges a megfelelő turisztikai és egyéb infrastruktúra
kiépítése. Gyakorlatilag minden településnek profitálnia kell ezekből a beruházásokból, de
ezek formája, mértéke nyilvánvalóan az adott település stratégiai helyzetének, adottságainak
és elhivatottságának függvénye. Az alábbiakban röviden ismertetjük a natúrpark információs
pontok, tanösvények, látogatóközpontok és egyéb objektumok néhány jellemzőjét, majd
településenként sorra vesszük, hogy hol milyen típusú fejlesztés javasolható.
Natúrpark Látogatóközpont – A tervezett natúrpark legnagyobb szabású, legattraktívabb
turisztikai objektuma, amely lehetőség szerint patinás megjelenésű legyen, jól megközelíthető
helyszínen. A látogatóközpontban interaktív bemutatóhely, múzeum, étterem, üzletek, netán
szállások is kialakításra kerülhetnek. Egy ilyen látogatóközpont évente több tízezer turistát is
vonzhat és nem kis részben az a szerepe, hogy innen a natúrpark valamennyi szegletéhez
kedvet csináljon a látogatóknak.

A nyugat-európai látogatóközpontok általában szervesen beleilleszkednek
az adott helyszín épített környezetébe, de gyakran modern stílusban épülnek
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Látogatóközpont-belső terek
A Gerecse Natúrpark területén Tatán (mint a térség idegenforgalmi centrumában) és a
Gerecse központi fekvésű településeinek valamelyikén (leginkább Bajóton, Bajnán, Tarjánban
vagy Héregen) javasolható ilyen látogatóközpont kialakítása. Az egyik leginkább alkalmas
helyszín Péliföldszentkereszten (Bajót) kínálkozik, a Don Bosco Szalézi Rendház
szomszédságában.
Natúrpark információs állomás – A Gerecse Natúrpark valamennyi településén létesítendő
információs pont, amely működhet személyzettel vagy anélkül, a helyi adottságoknak
megfelelően. Elsődleges szerepük a Gerecse Natúrparkban történő eligazodást, látogatást
segítő turisztikai információk minél szélesebb körben történő elérhetőségének biztosítása, a
helyszíni tájékoztatás lehetőségének megteremtése. Általában valamilyen turisztikai attrakció
szomszédságában vagy a településközpontokban célszerű kialakítani.

Esztétikusan kialakított információs pontok – valahol Ausztriában
Natúrpark tájékoztató tábla – A Gerecse Natúrpark egyedi arculatának megjelenítésében
fontos szerepet betöltő különböző tájékoztató tábláknak egy egységes, jól felépített rendszert
kell alkotniuk. A tervezett táblatípusok:
- a Gerecse Natúrpark határát jelző táblák;
- a Gerecse Natúrpark településeit jelölő táblák;
- a Gerecse Natúrpark településeinek központjában kihelyezésre kerülő térképes
információs táblák;
- a Gerecse Natúrpark látnivalóit, bemutatóhelyeit jelző közúti táblák
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Ilyen tájékoztató táblát gyakorlatilag minden településen illetve valamennyi – turisztikailag
frekventált – forgalmi csomópontban fel kell állítani és nem csupán az adott település
látnivalóit kell bemutatnia, hanem az egész natúrpark információs hálózatát is be kell, hogy
mutassák.
Natúrpark kapu – A natúrparkba lépő
valamennyi közút mentén (előzetesen jól
pozícionált helyszíneken) fel kell állítani
azokat a jelképes kapukat, amelyek
markánsan jelzik a natúrparkba belépők
vagy csupán átutazók számára, hogy ez a
vidék más, mint a többi, hogy itt a
természetközpontú gazdálkodás és turizmus
élvez prioritást, ahol a természeti és
kulturális
értékek
gazdagsága,
szervezettsége különleges termékekkel,
turisztikai
desztinációval
és
szolgáltatásokkal párosul.

Tanösvény – Gyakran tesznek egyenlőségjelet a tanösvény és a táblákkal végigkísért sétaút
közé, pedig egy jó tanösvény nem csupán az ismeretek átadásáról, száraz tények
bemutatásáról szól, hanem játékos vagy sportos, de mindenképpen ösztönző formában szinte
észrevétlenül vezet be egy adott táj életébe, miközben ez az ismeretszerzés valós élménnyé
válik. A jó tanösvény interaktív formában sarkallja a látogatókat (kicsiket és időseket
egyaránt) a hiteles és érdekes információk megszerzésére és arra, hogy játékos formában
ösztönözze őket arra, hogy a magából ízelítőt nyújtó tájat jobban megismerjék.

Egy-egy jól kialakított tanösvény messze viheti az adott település és helyszín jóhírét
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Tanösvényt a jelentős természeti látványosságokkal és látnivalókkal rendelkező településeken
érdemes létrehozni, ahol a fenntartásuk is megoldható, és viszonylag kis ráfordítással netán
fejleszthetők. Igen fontos, hogy a tanösvényt ne hagyják magára, vagyis legyen kellően
kreatív gazdája, aki rendszeresen figyeli állapotát, kezeli, üzemelteti. A Gerecse Natúrpark
területén számos település határában adottak a lehetőségei egy-egy jó tanösvény
kialakításának.
Kerékpáros pihenő – A Gerecse Natúrparkot két nemzetközi (Eurovelo) kerékpáros útvonal
is érinti: a Komárom-Lábatlan-Nyergesújfalu-Esztergom közötti Duna-menti útvonal illetve a
Gerecsén átvezető Komárom-Tata-Tarján-Zsámbék útvonal. Ezek között kisebb jelentőségű
mellékútvonalak is húzódnak, de kerékpáros pihenőt nyilvánvalóan a főútvonalak mentén
érdemes kialakítani. Egy szép példaként néhány éve létesült egy ilyen Tardos határában, a
Gorba-hegyi nyergen.

Egy jó példa:
a tardosi kerékpáros pihenő

Kerékpárkölcsönző – Kialakítása elsősorban vállalkozói alapon célszerű és főként a
jelentősebb szálláskapacitással rendelkező településeken javasolható, de bármely vidéki
szálláshely is biztosíthat ilyen szolgáltatást.
Kerékpárút – Építésüket elsősorban az Eurovelo útvonalai mentén célszerű kiemelten
támogatni, de természetesen a leágazó útvonalaknak is van létjogosultságuk (pl.
Nyergesújfalu-Bajót vagy Tata-Tatabánya).

Lovastúra központ – A jelentősebb lovashagyományokkal rendelkező településeken
többnyire ma is működik lovasklub, lovagoltatás és rendeznek különböző lovasprogramokat,
díjugrató versenyeket, felvonulásokat. Az a szintű lovasélet azonban, amelyhez a Gerecse
térsége pedig kiváló adottságokkal és hagyományokkal rendelkezik, máig nem honosodott
meg. Már vannak kiváló kezdeményezések, amelyekre építve a különböző lósportok és
lovastúra útvonalak kialakíthatók. Lovastúra központ elsősorban ott jelölendő ki, ahol ennek
valóban léteznek előzményei, alapjai, de természetesen újabb helyszínek, vállalkozások is
bekapcsolódhatnak a szervezésbe.
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Lovas pihenő – a Gerecsét behálózó lovastúra útvonalak alapos tervezést igényelnek, hiszen
egy igen sokrétűen hasznosított tájban kell tudni kijelölni azokat a különböző hosszúságú,
infrastruktúrájú útvonalakat és pihenőket, amelyek többnyire elkülönülnek az egyéb
turisztikai formáktól, mégis némi bepillantást engednek a lovasok világába.
Szállás, turistaház, vendégház – Mivel a Gerecse nem bővelkedik szállásokban, így szinte
minden új panziónak, falusi vendégháznak, netán szállodának különös jelentősége van. A
gyakorlat szerint általában vállalkozási alapon létesülnek ezek (pl. Pusztamarót), de kiváló
példák vannak önkormányzati kezdeményezésekre is (pl. Tokod, Dunaszentmiklós, Tardos)
vagy egyházi kézben lévő szállásokra is (Bajót-Péliföldszentkereszt). Nagyon jó adottságú
objektumok alakíthatók ki az erdészházak, vadászházak környezetében is (pl. SüttőAlsóvadács, Tarján, Vértestolna, Bajna).
Turistapihenő, tűzrakó, esőbeálló – Valamennyi jelzett turistaút mentén van
létjogosultságuk és elsődleges szerepük azt a kényelmi infrastruktúrát megadni a
túrabakancsot húzóknak, amellyel a túrázást minden időjárási körülmények mellett űzhető
kikapcsolódásként lehet hirdetni. Egy kulturált, de egyszerű pihenőhelyekkel, esőbeállókkal
megfelelően ellátott hegyvidék hamar népszerűvé tehető. Különösen így, hogy a Gerecse 50
teljesítménytúra ma már az ország egyik legnépszerűbb ilyen rendezvénye, ahol egyetlen
napon mintegy 5000 túrázó használja (használná) ezeket a létesítményeket. Az Országos
Kéktúra útvonalon túrázók (köztük a Kinizsi 100 teljesítménytúrát választók) részére is
gesztusértékű lenne egy szerény infrastruktúra kialakítása.
Turistaút – A Gerecse meglévő turistaút-hálózata
egyes
helyeken
(pl.
Tatabánya
környékén)
meglehetősen sűrű, míg máshol óriási „fehér foltok”
húzódnak. Elsősorban ezeken a területeken javasolható
újabb jelzett turistautak létesítése, de annak
figyelembe vételével, hogy a turistautakkal fel nem
tárt és ennél fogva jelenleg viszonylag zavartalan
térségek számos fokozottan védett állatfaj utolsó
menedékei is, amelyek megbolygatása nyilvánvalóan
nem lehetséges.
Új utak kialakítása tehát csakis körültekintő tervezés révén lehetséges. Új turistautak létesítése
ott is javasolható, ahol az Országos Kéktúra útvonaláról néhány vonzó célpont, vagy közeli
település ma még nem érhető el. E „szárnyvonalak” létesítése célszerűen valamilyen
tanösvénnyel kombinálva javasolható (mintegy felkeltve az érdeklődést a célállomás vagy
céltelepülés iránt).
Kiállítás, tájház, múzeum, bemutatóhely – Egy táj vagy település természeti, építészeti
vagy kulturális értékeinek, vagy egyéb látnivalóinak bemutatása igen széles skálán mozoghat.
Számos gerecsei településen található jelenleg is kiállítás, tájház, múzeum illetve egyéb
bemutatóhely, ugyanakkor mindmáig számos olyan érték kallódik ilyen objektum hiányában,
amelyet pedig méltán illetne saját bemutatóhely. De létezik olyan kiállítóhely is, amely
méltatlanul alulreprezentált, méltatlan körülmények között láthatók országos vagy akár
nemzetközi hírnévre is joggal számot tartó értékek. Pl. a Vértesszőlősi Előember
bemutatóhelye olyan európai érték, amely akár nemzetközi viszonylatban is komoly
turisztikai vonzerőt képviselhetne (amolyan magyar Neander-völgyként), fényéből akár az
egész térség bőven profitálhatna.
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Hagyományőrzés – A Gerecse térsége bővelkedik különböző helyi, népi, nemzetiségi, zenei,
néptánc, mesterségbeli (pl. halász, borász, hajós stb.) hagyományokban, amelyek
megőrzéséhez, ismertebbé tételéhez, netán a feledésből történő visszahozatalához sokszor
nem is csak pénz szükséges, hanem az a fajta szemlélet, lokálpatriótizmus és összefogás,
amelynek segítségével a kisközösségek tevékenysége méginkább elfogadottá, szervezettebbé
tehető. Egyre több településen adottak azok a közösségi terek, szabad helyszínek, ahol a
különböző hagyományok a mindennapokban is űzhetők, gyakorolhatók. Mielőbb össze kell
állítani a natúrparki települések máig őrzött hagyományainak, kulturális vonzerőinek leltárát,
amihez több kistérségben értékes feltáró tevékenység zajlott az elmúlt években.
Természetvédelmi sorompó – Míg az előzőekben bemutatott objektumok a turisták
vonzását, területre csalogatását szolgálják, addig a különböző útlezáró sorompók éppen azt a
célt szolgálják, hogy egy-egy zavarásra érzékenyebb területet megkíméljenek.
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