
Natúrpark a Tápió-vidéken

A Tápió Közalapítvány és a térség 
nagy projektje 



Natúrparkok Magyarországon:

  2004 óta 9 natúrparkot jegyeztek be
  Számos újabb kezdeményezés országszerte
  2020-ig számuk kb. 20-ra nő





Mi a natúrpark?

 Természeti, tájképi és 

    kultúrtörténeti értékekben gazdag 
 Kikapcsolódásra,

    felüdülésre alkalmas

    Fenntartható turizmus 
 Környezettudatosság, 

    szemléletformálás
 Természetkímélő gazdálkodás 



Mi a natúrpark?

 Együttműködés
 A vidékfejlesztés egy módja
 A helyi közösségek (önkormányzatok, civil 

szervezetek, vállalkozók, stb) összefogása
 Alulról jövő kezdeményezés
 Célja: a természeti és kulturális értékek 

megőrzése, bemutatása, és a vidék 
fejlődését segítő hasznosítása



A natúrparkok főbb tevékenységi 
területei:

1) A természeti és kulturális 

örökség védelme

2) Környezeti nevelés, 

szemléletformálás

3) Vidékfejlesztés (helyi termelők, 

piacok erősítése)

4) Turizmus és rekreáció



Natúrpark a Tápió-vidéken



A térség elhelyezkedése 



Előzmények:

TTT „ökotérség”

koncepció

Pest megyei 
területfejlesztési 

koncepció

Leader stratégiák

„Harmóniában a 
természettel”



Természeti Természeti 
adottságokadottságok

A Tápió-vidék 

Pest megye természeti 
értékekben gazdag 

térsége, viszonylagos 
érintetlenség, jó 

környezeti állapot 
jellemzi

Változatos élőhelyek,

számos védett faj



4500 ha védett terület



Tanösvények a Tápió-vidéken – 12 db

1. Sóvirág
2. Fehér gólya
3. Nőszirom
4. Bíbic
5. Gólyahír
6. Gomba
7. Fülemüle
8. Kékbegy
9. Botanikai
10. Kőpark
11. Ürgés
12. Naprendszer



Bemutatóhelyek

 Vízparti Élet Háza – Farmos

 Blaskovich Múzeum – Tápiószele

 Falumúzeumok, tájházak: Nagykáta, 

  Kóka, Tápiógyörgye, Pánd, Tápiószele, 

  Sülysáp, Tápiószentmárton

 Csillagvizsgáló – Sülysáp

 Agrobotanikai Intézet  - Tápiószele

 Kalandok a pusztában – Tápiógyörgye

 Kincsem Lovaspark - Tápiószentmárton



Kulturális értékek

 Gazdag népi hagyományok
 Néptáncos csoportok
 Hagyományőrzők
 Régi népi lakóházak
 Kastélyok, kúriák



Rendezvények, fesztiválok

Hídi csata, Kókai borfesztivál, Szüreti 
felvonulások, Hurkatöltő, Pándi meggy, 
Lecsófesztivál, Tápiófeszt, Ürgés, 
Pónifogathajtó, Rétes, Pálinkafesztivál,

Motoros találkozó, falu- és városnapok, stb.



Helyi termékek
(példák)

 Bolyhos Pálinka
 Juhász-Bene Méhészet
 Tápió-Vin
 Bogyóka Tejbolt
 Pille Pékség
 Sancho Pékség
 Czakó-Hús
 Szilváshús 



Helyi kézművesek
(példák)

 fazekasok (Bódi Éva)
 lószőrékszer készítő (Marton László)
 fafaragó (Nyitrai István)
 kézműves szappan (Anka Judit)
 csuhébábok (Pintácsi Éva)
 gyöngyfűzés (Péter Szidónia)
 csipkeverés (Kovács Jánosné) 
 kosárfonás (Nagy László)
 tűzzománc (Pozsgai Ágnes)
 hímzés (Balázs Istvánné) 



   Gyógyfürdők, strandok

Nagykáta

Tóalmás

Tápiószentmárton

Tápiógyörgye



Horgászat, vadászat, lovaglás

Horgásztavak: 
Gomba, Farkasd, Úri, Sülysáp, 
Tápióbicske, Tápiószentmárton, 
Tápiógyörgye, Tápiószecső, 
Nagykáta,Tóalmás

Lovaglás: 

Gomba, Mende, 
Tápiószentmárton, 
Tápiógyörgye



A projekt jövőbeni hatásai

 újabb közös cél, összefogás, együttműködés erősödése
 helyi identitás erősödése, egységes arculat kialakulása
 növekszik a térség ismertsége
 nő a vendéglátóhelyek forgalma
 új munkahelyek létrehozása, régiek megerősítése
 helyi termelők erősödése, gazdaságuk fejlődése
 nő az ide látogató turisták száma
 térségi vállalkozások bevétele nő
 újabb attrakciók születnek
 a fiatalok nem vándorolnak el
 a Tápió-vidék megőrzi háborítatlan vidéki jellegét, élhető 
környezetét, természeti és kulturális örökségét 



A natúrpark kialakításának lépései

1. Adottságok felmérése

2. Az együttműködők szándéka

3. Munkaszervezet felállítása vagy 
kijelölése

4. A szakmai háttéranyagok elkészítése

5. Felterjesztés a miniszterhez

6. A natúrpark cím odaítélése

7. A natúrpark továbbfejlesztése



A natúrpark közös projektjei

1) Térségi honlap – www.tapionaturpark.hu - létrehozása
2) Egységes arculat és információs rendszer kiépítése
3) Zöldút hálózat kialakítása - Natúrpark térkép
4) „Imázs”- film készítése
5) Közös térségi kiadványok
6) Különböző programcsomagok kialakítása
7) Helyi termék pontok kialakítása
8) Natúrpark tanfolyam – helyi referensek képzése

1) Térségi vásár visszaállítása
2) Vetélkedő a térség iskoláinak
3) Logós ajándéktárgyak gyártása
4) Minősítési rendszer kidolgozása - védjegy



Együttműködő partnerek

 Helyi önkormányzatok 
 Helyi vállalkozások, civil szervezetek, 

termelők, kézművesek, „értékőrzők”
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Helyi Értéktár Bizottságok
 Magyar Natúrpark Szövetség



Köszönjük a figyelmet!

Antalicz Csaba és Kun Szilárd 
Tápió Közalapítvány

www.hajtapartja.hu

„ A natúrpark a vidéki térségek 
fejlesztésének motorja”
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