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1. A natúrpark kezdeményezés bemutatása

1.1. Elnevezés: Miért éppen Tápió Natúrpark?

Mielőtt az előzményekre rátérnénk, egy kis magyarázatot szeretnénk adni a natúrpark
elnevezésére,  miért  éppen a  Tápió  Natúrpark  név mellett  döntöttünk.  Hiszen a  térségre  a
Tápió-vidék, a Tápió mente és olykor a Tápióság elnevezést is használják. Nézzük, mit is
fednek ezek az elnevezések!

Szigorúan természetföldrajzi értelemben a Tápió-vidék az Észak-alföldi hordalékkúp-
síkság egyik kistája Magyarország kistájainak kataszterében1. melyet északról a Hatvani-sík,
nyugatról a  Gödöllői-dombság és a  Monor-Irsai-dombság, délről a  Gerje-Perje-sík, keletről
pedig a Jászsági-sík kistájai határolnak (1. ábra). Területe mindössze 250 km2, a hozzá tartozó
települések: Sülysáp, Kóka, Tápiószecső, Tápióság, Tápióbicske, Nagykáta és Tápiószele.2 

Néprajzi  megközelítésben  a  Tápió-vidék  és  a  vele  szomszédos  kistájak
peremterületeinek települései szoros kapcsolatban fejlődtek egymással a történelem folyamán,
és  egy  nagyobb  egységet  alkotnak,  melyet  Tápió  mentének  nevezünk.  Az  előbb  felsorolt
településeken kívül így a Tápió mentéhez tartozik még Mende, Úri, Gomba, Bénye, Káva,
Pánd,  Szentmártonkáta,  Tóalmás,  Szentlőrinckáta,  Farmos, Tápiószentmárton,  Tápiószőlős,
Újszilvás és Tápiógyörgye. A Tápió menti települések történetével részletesen foglalkozik a
Tápió mente néprajza című 1985-ben összeállított antológia.3

A "Tápióság",  mint  a  Jászsághoz  hasonló  formájú  táji  elnevezés  helytelen,  mivel
létezik  egy  ilyen  nevű  település  is  a  térségben,  azonban  mégis  a  köznyelvben  olykor
használják, főként a térségen kívülről érkezők.

A  Tápió-vidék  kifejezést  azonban  nemcsak  természetföldrajzi
értelemben  használják  erre  a  térségre,  hanem  a
területfejlesztésben és a köznyelvben is gyakran alkalmazott szó a
mai  napig  is.  A  térségről  2003-2007  között  készült  több
területfejlesztési  szakanyag  címében  a  Tápió  mente  helyett  a
Tápió-vidék  elnevezést  használják,  főként  a  turisztikai  témájú
fejlesztési  dokumentumokban, ugyanis a területfejlesztés akkori
helyi  vezetői  a  Tápió-vidék  "brand"-et  kívánták  bevezetni  a
turisztikai piacon. Így a kistérség emblémájának elkészítésében is
a "Tápió-vidék" formát használták fel (2. ábra)

Jelenleg a  hétköznapi  szóhasználatban szinonim fogalomként  mindkét  megnevezést
használják az emberek, és Tápió-vidék alatt sokszor az egész Tápió mentét értik Mendétől
egészen  Tápiógyörgyéig.  Számos  térségi  civil,  önkormányzati  szervezet  és  cég  vette  bele
nevébe akár az egyik, akár a másik formát, ugyanazt értik alatta.

Az elnevezésben végül mégis maradtunk az egyszerű Tápió előtagnál, mert ez mind a
„vidéket”, mind a „mentét” lefedi, és az idegen nyelvű fordítások esetében is egyszerűsíti a
megjelenést, mivel a Tápió Natúrpark szókapcsolat a legtöbb európai nyelvben hasonló alakú.

Alapvetően az volt a célunk, hogy a Tápió és oldalágai által behálózott települések
kerüljenek bele a natúrpark területébe, hiszen tájtörténetileg mi alkotunk egységet. A Tápió-
vidék Natúrparkhoz 2016-ban csatlakozó települések listáját a 1.2.2. fejezetben találjuk. 

1 Dövényi (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere, Budapest, MTA  Földrajztudományi Kutatóintézet
2 Dusek László 2001: A Tápió-mente, szerzői kiadás, Tápiószentmárton
3 Ikvai (szerk.) 1985: A Tápió mente néprajza, Studia Comitatensia 15. Szentendre

2. ábra

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
http://www.mtafki.hu/konyvtar/kistaj/
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1.2. A Tápió Natúrpark létrehozásának előzményei

1.2.1.  Tápió völgyi önkormányzatok turisztikai koncepciója (1994)

A  natúrpark  szellemisége  korántsem  új  gondolat  a  Tápió  menti  települések  fejlesztési
elképzeléseiben. Az első ökoturisztikai témájú fejlesztési elképzeléseket már 1994-ben papírra
vetették  egy  tanulmány  keretében  a  Kereskedelmi,  Vendéglátóipari  és  Idegenforgalmi
Főiskola tanárai és hallgatói hat Tápió menti önkormányzat (Farmos, Tápióbicske, Tápiószele,
Tápiószentmárton, Tápiószőlős és Újszilvás) megbízásából4. A községek vezetői már akkor
úgy  látták,  hogy  a  turizmus  hatékonyan  hozzájárulhat  a  gazdaság  és  a  települések
fejlesztéséhez és képesek voltak ez ügyben összefogni egymással. Már ebben a koncepcióban
megjelenik a természeti és kulturális értékek turisztikai hasznosításának gondolata és a helyi
termékek piacra juttatásának segítése.  A tanulmányban elsőként a  falusi  turizmust  tekintik
kiugrási pontnak, de a fővárosból érkező diákcsoportokat és a gyermekes családokat is fontos
célközönségnek tartják. A dolgozat lajstromba veszi a természeti  és kulturális értékeket és
bemutatásuknak lehetőségeit. Továbbá összegyűjti a térségben tevékenykedő mesteremberek,
helyi termékek sorát, és a különböző hagyományőrző fesztiválokat, rendezvényeket. Fontos
vonzerőnek tartja  a  térség  termálfürdőit.  A dolgozatban megjelenik  egy  térségi  turisztikai
egyesület  létrehozásának  szükségessége,  mely  összefogná,  koordinálná  a  turisztikai
fejlesztéseket.  Az eltelt  két évtized alatt  a koncepció számos eleme megvalósult,  bár  nem
mindig  az  eltervezett  formában,  de  alapköve  és  ötletadója  lett  a  Tápió-vidék  későbbi
turisztikai fejlesztéseinek.

1.2.2. A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet megalakulása (1998)

A  natúrparkok  létrehozásának  fontos  alapját  képezik  a  védett  területek.  Mindezek
kijelöléséhez  nélkülözhetetlenek  a  megalapozó  szakmai  kutatások,  melyek  feltárják  egy
terület természeti értékeit.

A  Tápió  mente  természeti  értékeiről  1927-ben  jelent  meg  az  első  tudományos
publikáció  Boros  Ádám botanikus  tollából5.  Majd  később néhány  egyéb  kutatásról  adnak
számot a szakmai lapok, de ezek inkább esetlegesek. Az első védett területek az 1970-es évek
közepétől  kerülnek  kijelölésre  az  MME  Kókai  csoportjának  és  a  JÁSZKUN
Természetvédelmi  Szervezet  szakembereinek  javaslatai  alapján,  akik  egyre  intenzívebben
kezdik  kutatni  a  térséget.  Elsőként  1974-ben a  Tóalmási  Gyermeküdülő  parkja kap  helyi
védettséget, majd 1978-ban a  Pest Megyei Tanács létrehozta a Farmosi nádas, szikes legelő
és  homokbuckás  TT-t,   amely  a  természetvédelmi  szakemberek  figyelmét  a  térség  felé
fordította.  Ezután  kis  szünettel  sorra  jelölik  ki  az  újabb  és  újabb  védett  területeket
(Jászberényi Hajta-mocsár TT, Nagykátai II-es tározó TT, Tápió-Hajta Vidéke TT)  1990-re
már  2100  hektárra  növekszik  a  védett  területek  kiterjedése.  Az  MME  tagjai  a  fészkelő
madárfajok  állományának  felmérésére  is  nagy  figyelmet  fordítottak.  Eredményeik  és
javaslatuk  alapján  a  Tápió-vidéket  1992-ben  a  Nemzetközi  Madárvédelmi  Tanács  (ICBP)
felvette az Európai Jelentőségű Madárélőhelyek listájára. 6

A térségről  összegyűjtött  kutatások  eredményeit  1995-ben  Füri  András  és  Urbán
Sándor adja közre olvasmányos formában a térség lakosságának  A Tápió-vidék természeti
értékei c. kötetében. Ebben javaslatot tesznek újabb védelemre érdemes területek kijelölésére
is  Farmos,  Szentmártonkáta,  Egreskáta,  Tápiógyörgye  határában,  valamint  az  Alsó-  és  a
Felső-Tápió  mentén.  A  szerzők  a  további  természetvédelmi  munka  anyagi  hátterének

4 Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Idegenforgalmi Tanszék tanárai és hallgatói 1994.
A Tápió völgyi önkormányzatok turisztikai koncepciója, Budapest, kézirat
5 Boros Ádám (1927): Farmos jellegzetes alföldi flórájáról, Botanikai Közlemények, XXIV. kötet 1-2 füzet
6 Füri  András-Urbán Sándor (1995):  A Tápió-vidék természeti  értékei,  Jászkun Természetvédelmi Szervezet,
Szolnok
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biztosítására és a védelemre érdemes területek megszerzése céljából egy térségi közalapítvány
létrehozását  kezdeményezték  Pest  Megye  Önkormányzatánál,  melyet  a  megyei  vezetés
támogatott,  és  az  MME-vel  közösen  1996.  novemberében  létrehozták  a  Tápió-vidék
Természeti Értékeiért Közalapítványt (rövid nevén Tápió Közalapítványt).

A térség természetvédelmében a nagy lépést a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet
1998-as kijelölése jelentette, melyet az addigi helyi védett területek átminősítésével, és újabb
területek védetté nyilvánításával hoztak létre több, mint 4500 hektáron. Az országos védettség
révén az állam így hosszú távon biztosította a Tápió-vidék természetvédelmét. (A Tájvédelmi
Körzet részletes bemutatását lásd a 2.3. fejezetben.)

1.2.3. A Tápiómenti Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és megvalósulása (1999-2005) 

A Területfejlesztési törvény (1996. évi XXI. törvény) megjelenésének évében a Tápió
vidékén is létrejött a helyi önkormányzatok szövetségén alapuló Tápiómenti Területfejlesztési
Társulás  (TTT),  mely  a  térségi  nagy  projektek  (szennyvízelvezetés,  hulladékgazdálkodás,
stb.) és egyéb fejlesztési tervek kidolgozását és megvalósulását koordinálta. A Társulás 1999-
ben  elkészítette  a  Tápiómenti  Kistérség  Területfejlesztési  Koncepcióját,  melyben  a  Tápió
mente jövőképét  "ökotérségként"  fogalmazzák meg. (Ekkor még Magyarországon kevésbé
ismert a natúrpark fogalom.)

"A Tápió mente ÖKOTÉRSÉG , amely hosszú távú céljai érdekében fejlődését és fejlesztését
táji-,  természeti  és  földrajzi  erőforrásaira  alapozza,  azt  alárendeli  az  ökológiailag
fenntartható  fejlődés,  a  környezetbarát  fejlesztés  az  egészséges  környezet  megóvása és  az
életminőség javítása követelményeinek."7

A koncepcióban külön programpontot képez az "Ökoprogram" (2.  pont),  mely a kistérség
kedvező  környezeti  állapotának  és  természeti  értékeinek  megőrzését  szem  előtt  tartva,
natúrparki szellemben gondolkodik a fejlesztésekről.

Az ökoprogram célként jelöli meg:

 a természeti és kulturális értékek, a tájkarakter megőrzését 
 a természetszerű területek kiterjedésének növelését;
 a  nem  védett,  de  a  helyi  táj  karaktere  szempontjából  értékes  tájrészletek  helyi

védelembe helyezését; 
 a védett területek körül puffer zónák kialakítását, 
 a természeti területeket összekötő zöldsávok, fasorok létesítését;
 a  turisztikai,  rekreációs  területek  fejlesztését;  kiránduló  utak,  kerékpárutak,

táblarendszer, bemutatóhelyek fejlesztését; 
 a települések közterületeinek, a magán- és a közterületek határterületeinek rendezését,

kialakítását és rendszeres karbantartását. 
 a  természeti  erőforrásokkal  való  gazdálkodásban  a  fenntartható  fejlődés  elveinek

figyelembe vételét
 az ökológiai alapú és biogazdálkodási módszerek, rendszerek elterjesztését
 az egészséges környezet feltételeinek megőrzését, illetve biztosítását
 Kistérségi Környezetvédelmi Program kidolgozását

A  koncepció  egy  másik  alprogramját  (4.1.  pont)  képezi  a  turisztikai  fejlesztés,
melyben a natúrparkra jellemző gondolatok, célok szintén határozottan megjelennek.

7 Pestterv Kft. (szerk.) 1999: A Tápiómenti Kistérség Területfejlesztési Koncepciója, Nagykáta, kézirat

https://hu.wikipedia.org/wiki/1996
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Az alprogram célja: "segíteni felkutatni, felismerni és tudatosítani a helyi értékeket, a
helyi karaktert úgy a táji, természeti, mint az épített környezetben, a helyi kultúrában, ezzel
növelni  a  helyi  polgárok  önbecsülését,  erősíteni  az  itt  élők  identitását.  A  vendégváró
törekvések  erősítik  a  településeken  és  a  portákon  a  környezet  rendezésére  irányuló
törekvéseket."

Az alprogram a turizmusfejlesztésben nagy lehetőségnek tartja Budapest közelségét, a
térség  termálfürdőit  és  az  ökoturizmusban  rejlő  potenciált.  Fontos  feladatnak  látja  új
turisztikai  termékek,  programcsomagok  kialakítását,  a  fogadóképesség  növelését  és  egy
turisztikai  fejlesztési  program  kidolgozását,  mely  tartalmazza  a  falusi-  és  ökoturizmus
kistérségi  támogatási  és  információs  rendszerét,  egy  kistérségi  turisztikai  szervezet
működtetését,  a  szálláshelyek,  vendéglátóhelyek  és  szolgáltatások  részletes  programját.
Ugyanakkor  leszögezi,  hogy  a  Tápió  mente  kistérség  turisztikai  fejlesztése  kizárólag  a
környezetkímélő, "szelíd turizmus" irányába történhet. 

A koncepciót  a  Társulást  alkotó  valamennyi  önkormányzat  elfogadta.  (A Társulás
tagjai  1999-ben  Sülysáp,  Úri,  Mende,  Tápiószecső,  Kóka,  Nagykáta,  Szentmártonkáta,
Tóalmás,  Szentlőrinckáta,  Farmos,  Tápióbicske,  Tápióság,  Tápiószele,  Tápiógyörgye,
Gomba, Bénye, Tápiószentmárton, Káva, Pánd)

A  koncepció  2004-2005  során  felülvizsgálatra  került,  és  széleskörű  társadalmi
egyeztetésen tárgyalták meg a benne foglalt elképzeléseket a térség vezetőivel, vállalkozóival
és  a  civil  szervezetek  képviselőivel  egy  kistérségi  konferencia  keretében.  A résztvevők
megállapították, hogy a koncepcióban meghatározott jövőkép és az annak elérését szolgáló
programok alapvetően helytállónak bizonyultak az elmúlt öt évben.

A  koncepcióban  szereplő  tervezett  szakanyagok  közül  elkészült  a kistérség
Környezetvédelmi  Programja  (1999),  Környezeti  nevelési  fejlesztési  terve  (2002),
Turizmusfejlesztési  koncepciója  (2003)  és  Gazdaságfejlesztési  programja  (2005),  melyek
konkrét feladatokra bontják a területfejlesztési koncepció célkitűzéseit,  és bővítették azt az
eszközrendszert, amely a Tápió-vidék fejlődését az ÖKOTÉRSÉG keretei között szolgálja.8

Az ezredfordulótól 2005-ig a koncepció alapján kidolgozott fejlesztési programok és
tervek számos eleme megvalósult a Tápió Közalapívány (TK), a Területfejlesztési Társulás
(TTT),  a  Duna-Ipoly  Nemzeti  Park  Igazgatóság  (DINPI)  és  néhány  civil  szervezet  ill.
önkormányzat  aktivitásának  köszönhetően.  Az  önkormányzatok  közül  kiemelkedik
Tápiógyörgye  aktivitása,  melynek  településfejlesztési  tervében  elsőként  integrálták  az
ökoprogramot,  és  számos  fejlesztést  valósított  meg  ez  alapján.  A térségben  megvalósult
projektek összegzését az 1. sz. táblázat mutatja.

8  Pestterv Kft (2005) A Tápió-mente kistérség Területfejlesztési Koncepciója és programja - Felülvizsgálat, 
kézirat, Nagykáta



7Tápió Natúrpark  -  Szakmai háttértanulmány  -  Egyeztetési anyag  -  1. rész:  Előzmények

Projekt neve Megvalósulás
éve (i)

Projektgazda

A Tápió-mentén c. referenciafilm elkészítése 1999 Tápió Közalapítvány

A Tápió-vidék emblémájának elkészítése és bevezetése 2000 TTT

A göbölyjárási Boros Ádám Természetvédelmi 
Oktatóközpont alapinfrastruktúrájának kiépítése

2000 Tápió Közalapítvány

Kistérségi természetvédelmi konferenciák szervezése 2000-2003 TTT, DINPI, TK

Fali naptárak kiadása a térség természeti értékeiről 2000- Tápió Közalapítvány

A Tápió-vidék turisztikai térképének elkészítése 2001 Tápió Közalapítvány

A Tápió-mente turistája c. információs füzet 
megjelenése

2001 Tápiószelei
Természetbarát Klub

A Tápió-mente c. könyv megjelenése 2001 Dr. Dusek László

Fehér gólya tanösvény kialakítása Tápiószelén 2002 tápiószelei
pedagógusok 

Kistérségi információs iroda létrehozása 2003 TTT

Nyitott szemmel a Tápió-vidéken c. térségi rajzverseny 2003 Tápió Közalapítvány

Madarak és fák napja program kistérségi népszerűsítése 2003 Tápió Közalapítvány

Élőhely-rekonstrukciós terv elkészítése az erdőszőlői 
homokbuckákra

2003 Tápió Közalapítvány

Kistérségi természetvédelmi táborok szervezése 2003- TK, DINPI

Nőszirom tanösvény és Hajta túra kialakítása 2003 Tápió Közalapítvány

A farmosi Matolcsy-kúria felújításának és 
természetismereti múzeummá alakításának terve

2003 Tápió Közalapítvány

Egreskátai Árvai-major bemutatóhely kialakítása 2003 DINPI

Kistérségi természetismereti vetélkedő szervezése 2004 Tápió Közalapítvány

Bíbic tanösvény létrehozása Tápiógyörgyén 2004 Tápiógyörgye Önk.

Akkreditált környezeti nevelési továbbképzés 
pedagógusoknak

2004 Tápió Közalapítvány

Tápió-vidéki jelzett turistaútvonalak felújítása 2004 Többcélú Társulás

Tájház létrehozása Tápiógyörgyén 2004 Tápiógyörgye  Önk.

Vendégváró Tápió-vidék prospektus kiadása 2005 Tápió Közalapítvány

A Tápió-mente turistakalauza c. útikönyv megjelenése 2005 Tápió Közalapítvány

Kistérségi természetfotó pályázat 2005 Tápió Közalapítvány

Fülemüle tanösvény kialakítása Tápiógyörgyén 2005 Tápiógyörgye Önk.

Bíbicfészek Erdei Iskola létrehozása Tápiógyörgyén 2005 Tápiógyörgye Önk.

Gólyahír tanösvény kialakítása Tápióságon 2005 TK + Tápióság Önk.

1. sz. táblázat – 1999-2005 között az „ökotérség” program keretében megvalósult projektek
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A felülvizsgálati dokumentum újdonsága, hogy megjelenik benne a natúrpark létrehozásának
javaslata (Háttér: A natúrpark fogalma 2004-ben került bele a Természetvédelmi törvénybe.)

Pest megye 2003-ban elkészült és jóváhagyott területfejlesztési stratégiája9, illetve a
Közép-Magyarországi Régió egy évvel korábban készült Struktúraterve is javaslatot tesz Pest
megye  területén  natúrparkok  kialakítására.  Mindkét  dokumentum  nevesíti  a  Tápió  mente
térségét, mint egy natúrpark létrehozásának javasolt területét.

A  natúrpark  projekt  szemszögéből  óriási  előnyt  jelentett,  hogy  a  Tápiómenti
Területfejlesztési Társulás, a 2004-ben létrehozott Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
és a Tápió Közalapítvány vezetése személyében nagyrészt megegyezett, és a három szervezet
munkatársai valamennyien a Kistérségi Irodában (Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/G) dolgoztak.
Így szorosan együtt tudtak működni a tervek kidolgozásában és végrehajtásában.

1.2.4. Változó szelek 

Mindezen feltételek jó alapot teremtettek egy natúrpark létrehozására a Tápió-vidéken,
melynek kezdeményezését a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány, mint az egész
térséget felölelő civil szervezet fel is vállalta. A Tápió-vidéki Natúrpark projekt-adatlapját10 a
Közalapítvány  2006-ban  benyújtotta  a  Közép-Magyarországi  Régió  irodája  (Pro  Régió
Ügynökség) felé, mint a Tápió-vidék egyik jövőbeni nagy projektjét a 2007-2013-as uniós
tervezési  időszakra,  és  elkezdte  a  projektötletek  kidolgozását.  Azonban  a  2006-os
önkormányzati  választások  eredményei  váratlanul  felülírták  a  korábbi  területfejlesztési
elképzeléseket. 

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás elnökét, aki a natúrpark projekt képviselője
volt  a  térségben,  leváltották,  a  vidékünk  fejlesztésében  elkötelezett  kistérségi  menedzser
elköltözött,  majd  egy  évvel  később a  Közalapítvány elnökét  is  menesztették.  A helyükbe
kerülő  új  térségi  vezetés  nem  tartotta  fontosnak  a  natúrpark  projekt  továbbvitelét,  az
önkormányzatok akkori képviselői pedig nem is ismerték ezt az elképzelést, így az jó időre
parkoló pályára került. 

De  a  láng  nem  aludt  ki,  a  hazánkban  átalakuló  vidékfejlesztési  rendszer  újabb
lehetőségeket teremtett az ökotérség fejlődésének az uniós LEADER programokon keresztül.
A következő években számos ökoturisztikai fejlesztés jött létre a Tápió-vidék több pontján, de
ezek  egymástól  izoláltan  valósultak  meg.  Nem  volt  olyan  szervezet,  amely  koordinálta,
összefogta  volna  a  fejlesztéseket.  Az  eddigi  natúrpark  gondolatvilága  azonban  mélyen
áthatotta a jövőbeni fejlesztési terveket.

1.2.5. A LEADER és a helyi vidékfejlesztési tervek, stratégiák (2004-2007)

A  Földművelésügyi  és  Vidékfejlesztési  Minisztérium  felhívására  2004-ben
országszerte  megalakultak  a  helyi  akciócsoportok,  melyek  egy-egy  LEADER  közösség
fejlesztési  elképzeléseit  fogták  össze  és  ezek  alapján  kidolgozásra  kerültek  a  helyi
vidékfejlesztési tervek. A Tápió-vidéken, a térség keleti részén alakult meg az első Leader-
közösség  Hajt-A Csapat néven,  melyhez négy település  csatlakozott:  Farmos,  Tápiószele,
Tápiógyörgye  és  Újszilvás.  (3/a  ábra)  A közösség  szellemi  műhelyének  vezetői  -  Balázs
Bernadett,  Patkós  Gábor,  Varró  István  -  elkészítette  az  első  Helyi  Vidékfejlesztési
Tervet11(HVT),  mely  a  „Harmóniában  a  természettel”  címet  viselte.  A terv  alapvetően  a
kistérségi koncepcióban szereplő elképzelésekre, Tápiógyörgye község "öko-programjára" és
a már beindult  hazai  natúrparkok (főként Írottkő)  tapasztalataira épült,  és ezeket  kívánták
kiterjeszteni a Leader-közösség négy településére.

9 K&H Euroconsulting Kft (2003) Pest megyei területfejlesztési stratégia és operatív program, Budapest
10 Antalicz Csaba-Bori Attila (2006) Projekt-gyűjtő adatlap, Tápió Közalapítvány, Nagykáta, kézirat
11 Balázs Bernadett-Patkós Gábor-Varró István (2005) Harmóniában a természettel c. Helyi Vidékfejlesztési Terv,
Tápiógyörgye, kézirat
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A cím magáért beszél, jövőképében azt tűzte ki fő célnak, hogy az itt élő emberek
harmóniában  tudjanak  élni  a  természettel,  a  fenntartható  fejlődést  figyelembe  véve,  az
ökoprogramba bekapcsolódva javítsanak életminőségükön. Fontos szempont, hogy az egész
fejlesztési terv a résztvevő települések szoros együttműködésén alapult.

A Helyi Vidékfejlesztési Terv fontos részcéljai:

 a "Hajta  kistérség" -  a  dokumentum a négy települést  nevezi  így -  a sajátos rurális
karakter megőrzés mellett, egészséges, a lakónépesség számára élhető lakókörnyezetet
és minőségi szolgáltatásokat biztosítson

 a települések vonzó környezetet és szolgáltatásokat nyújtsanak mind a befektetők, mind
a turisták részére

 a  helyi  lakosság  óvja  természeti  és  táji  értékeit  és  épített  környezetét,
környezettudatosan éljen

 gazdasága eredményesen tudjon bekapcsolódni az összeurópai gazdasági folyamatokba,
biztosítsa a helyben való és megfelelő színvonalú jövedelemtermelést

 a Hajta kistérség a nagyobb térségi együttműködések aktív részesévé válva is megőrizze
sajátos hagyományait, karakterét

A célok elérése érdekében:

- fejleszteni kívánják a turisztikai vonzerőket, a meglévő bemutatóhelyek felújításával,
akadálymentesítésével, újak létrehozásával, 

- olyan intézkedéseket vezetnek be, melyek segítik a biológiai sokféleség és a Natura
2000 területek fejlesztését, illetve a megművelt táj megóvását

- támogatják  a  fenntartható  termőföld-gazdálkodási  gyakorlatok  és  a  biogazdálkodás
elterjesztését

- új  turisztikai,  ökoturisztikai  programokat  állítanak  össze,  új  túraútvonalak
kijelölésével  összekötik  a  meglévő  látnivalókat,  fotópontokat,  kerékpáros
túraútvonalakat hoznak létre

- minőségbiztosítási rendszert, illetve védjegyet vezetnek be
- a községeket összekötő és azokon áthaladó útvonalak virágosítása, fásítása
- támogatják  a  túraútvonalak  mentén  fekvő,  régi  hagyományokat  őrző  parasztházak

felújítását, vendégszobák kialakítását
- támogatni kívánják a helyi termékek előállítását, minél nagyobb fokú feldolgozását és

piacra juttatását
- segítik  a  munkahelyteremtést  a  helyi  termelők  és  az  ökoturizmusban  dolgozók

támogatásán keresztül
- támogatják helyi termék boltok, üzletrészek kialakítását, ahol a helyben megtermelt,

előállított, speciálisan a térségre jellemző termékeket árusítják, a lakosság és a turisták
számára.

- fontosnak  tartják  a  napenergia  széleskörű  megismertetését,  és  az  ilyen  jellegű
beruházások támogatását

- támogatják a kistérségről szóló kiadványok, képeslapok, újságok kiadását; eligazító
táblák, térképek kihelyezését egységes stílusban

- segíteni kívánják a teleüléseken működő civil szervezetek értékőrző munkáját
- támogatják az ökoprogramhoz kapcsolódó képzéseket, továbbképzéseket
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3/a ábra – A HAJT-A Csapat Akciócsoporthoz tartozó települések (2004-2007)

3/b ábra – A HAJT-A Csapat Akciócsoporthoz tartozó települések (2007-2013)
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Amint a felsorolt célok, részcélok mutatják, a 2005-ös terv szellemisége és célterületei
tökéletesen  egybevágnak  a  natúrparkok  tíz  év  múlva  megfogalmazott  fejlesztési
koncepciójával12. A Hajt-A Csapat kicsiben folytatta azt, ami az ezredfordulón elkezdődött,
majd  megakadt  a  Tápió-vidéken.  A szellemi  műhely  és  a  natúrparki  fejlesztések  motorja
Tápiógyörgyén  élt  tovább,  mely  ebben  az  időben  legdinamikusabban  fejlődött  az  összes
térségi  település  közül.  Ezt  bizonyítják  azok  a  tények  is,  hogy  Tápiógyörgye  2005-ben
megnyerte a Magyarországi Falumegújítási versenyt, 2006-ban ezüstérmet kapott az Európai
Falumegújítási versenyen. 2007-ben a legvirágosabb magyar falunak választották, és hazánkat
képviselve az Entent Floral európai környezet szépítési versenyen szintén ezüstérmet vehetett
át. 

A HVT elkészítését követő három évben (2005-2008) számos fejlesztés valósult meg a
LEADER pályázatoknak köszönhetően a Hajt-A Csapat négy településén. Bár az első Leader
körben viszonylag kis támogatási összegekre (max. 3 000 000 Ft) lehetett pályázni, mégis
ezek a kis  léptékű fejlesztések jelentős hatással voltak a részt vevő települések életére.  A
legtöbb pályázatot Tápiógyörgyéről nyújtották be a helyi szervezetek és vállalkozások, így itt
valósult  meg  a  projektek  jelentős  része  (összesen  23  db!),  mely  látványos  fejlődést
eredményezett  a  község  életében  és  arculatában.  Az  akciócsoport  területén  megvalósult
projektek 90 %-a szoros kapcsolatban áll a natúrparki elképzelésekkel. Ezeket a fejlesztéseket
a 2. sz. mellékletben összegeztük. 

1.2.6. Bővül a Leader-közösség (2007-2013)

A négy település sikerein felbuzdulva 2008-ban újabb települések csatlakoztak a Hajt-
A Csapat  közösségéhez,  a  részt vevő települések száma 14-re nőtt,  az első körös Leader-
településeken  kívül  csatlakozott:  Tápiószőlős,  Tápiószentmárton,  Nagykáta  külterülete,
Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta, Tóalmás, Kóka, Tápióbicske, Pánd és Tápióság. (3/b ábra)
Az így kibővült  Leader-közösség is  elkészítette  helyi  vidékfejlesztési  stratégiáját13 (HVS),
mely alapvetően a 2005-ös HVT-re épült. Az új stratégiában négy prioritást fogalmaztak meg,
melyekhez 9 intézkedési címet rendeltek. (2. sz. táblázat). A stratégiának fontos eleme, hogy a
tervkészítők  újra  a  Tápió-vidékben  és  a  települések  együttműködésében,  egymásra  épülő
fejlesztéseiben gondolkodnak. 

A prioritások továbbra is összhangban vannak egy potenciális natúrpark fejlesztésével.
Fontosnak tarják a természeti értékek védelmét, és turisztikai célú hasznosítását, az épített és
kulturális örökség megőrzését és fejlesztését, a turisztikai infrastruktúra fejlesztését, a hazai és
nemzetközi civil kapcsolatok erősítését és a megújuló energiák alkalmazását. Az első körhöz
képest ebben a pályázati időszakban egy nagyságrenddel megugrott a támogatási összegek
mértéke. (A legnagyobb mértékű támogatás 53 340 000 Ft volt) A pályázatokra rendelkezésre
álló  forrás  összesen  2,24 milliárd!  Ft  volt,  mely  a  LEADER és  az  UMVP programokból
származott. 

A 2.  táblázatból  jól  látszik,  a  települések  a  legtöbb  forrást  az  épített  és  kulturális
örökség  megőrzésére,  felújítására,  valamint  a  helyi  termékek  és  a  turizmus  fejlesztésére
fordították.  A  megvalósult  projektek  nagy  része  (75  %-a)  a  natúrparkkal  kapcsolatos
beruházások. Számos új szálláshely jött létre a térségben, több település központja megújult,
megszépült,  újabb  közparkokat  adtak  át,  információs  táblákat  helyeztek  ki.  Jelentős
összegeket  fordítottak  a  hagyományőrző  csoportok  működtetésére,  eszközbeszerzésére,  a
térségi hagyományőrző fesztiválok megrendezésére. De az előző ciklushoz hasonlóan a helyi
termékeket előállító üzemek fejlesztésére is jutott  bőven támogatás. A 2007-2013 között  a
Hajt-A Csapat területén megvalósult projekteket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

12 Vidékfejlesztési Minisztérium (2014) A magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója, Budapest
13 Hajt-A Csapat Egyesület (2008): Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, Tápiógyörgye, kézirat
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Prioritások/intézkedések megnevezése
Allokált

forrás (€)
1.  prioritás: A  HAJT-A  Csapat  településeinek  építészeti  és  kulturális
örökségének  megőrzése,  fejlesztése,  rendezvények  támogatása,  írott  és
elektronikus termékek készítése, a létrehozott értékek védelme

2,105,977

1. int.: Kulturális értékek védelme, fejlesztése, bemutató helyek kialakítása 408,977

2.int.:  Települési  marketing  tevékenység  ösztönzése,  írott  és  elektronikus
termékek készítése, rendezvények támogatása

350,000

3. int.: A települések épített örökségének védelme, településkép javítása, a 
közlekedés és a közbiztonság fejlesztése. 

1,347,000

2. prioritás:  A HAJT-A Csapat területén található vállalkozások fejlesztése,
turisztikai infrastruktúra javítása

1,645,253

1. int.: Turisztikai lehetőségek bővítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. 420,000
2. int.: Helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése, kapcsolódó infrastruktúra
javítása

1,225,253

3. prioritás: A HAJT-A Csapat területének sport és szabadidő infrastruktúra
fejlesztése, nemzetközi és hazai civil kapcsolatok kialakítása, erősítése

537,000

1.  int.:  Nemzetközi  és  hazai  civil  kapcsolatok  fejlesztése,  közösségi
tevékenységek ösztönzése

70,000

2.  int.:  Sport  és  szabadidő  tevékenységek  infrastruktúrájának  kialakítása,
fejlesztése

467,000

4. prioritás: A HAJT-A Csapat területén található természeti értékek védelme,
turisztikai  célú  hasznosítása,  környezetvédelmi  programok  szervezése,
alternatív és megújuló energiák alkalmazása

329,581

1. int.: Természeti értékek védelme, turisztikai célú hasznosítása, kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések, környezetvédelmi programok szervezése

229,581

2. int.: Kisléptékű közösségi célú alternatív és megújuló energiák alkalmazása 100,000
Összesen rendelkezésre álló támogatási keret: 4,617,831

2. sz. táblázat - A Hajt-A Csapat 2008-as HVS-ának prioritásai és intézkedései

A 2007-2013-ig terjedő programozási időszakban a Hajt-A Csapat területén több, mint
300 db a HVS-hez illeszkedő LEADER-pályázatot nyújtottak be a helyi önkormányzatok,
civilek és vállalkozások. A Közép-Magyarországi régióban itt volt a legmagasabb a pályázati
aktivitás. A rendelkezésre álló teljes támogatási keretből közel 1 milliárd forintot fordítottak a
natúrparkhoz illeszkedő projektek finanszírozására, ami egy jelentős „löketet” adott a Tápió-
vidéknek. (Az UMVP és a LEADER-n keresztül 2007 és 2013 között összesen 263 projekt
valósult  meg.)  A natúrparkkal  kapcsolatos  témaköröket,  jogcímeket  és  az  ezekre kiosztott
támogatási összegeket a 3. és 4. sz.táblázat tartalmazza.

Kifizetési jogcím (UMVP III.) Támogatott projektek (db) Kifizetett támogatás (Ft)

Falumegújításra és fejlesztésre 7 192 138 211

Vidéki örökség megőrzésére 3 129 897 273

Turisztikai fejlesztésekre 11 245 704 424

Összesen: 21 567 739 908

3. sz. táblázat – UMVP-ből támogatott natúrparkhoz illeszkedő projektek
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Kifizetési jogcím (LEADER) Támogatott projektek (db) Kifizetett támogatás (Ft)

Falu- és arculatfejlesztésre 12 122 055 406

Turisztikai fejlesztésekre 13 66 905 489

Érték- és hagyományőrzésére 14 28 475 943

Hagyományőrző fesztiválokra 14 45 046 738

Helyi termékek fejlesztésére 13 67 729 837

Civil szektor megerősítésére 1 45 616 687

Összesen: 67 375 830 100

4. sz. táblázat – LEADER-ből támogatott natúrparkhoz illeszkedő projektek

A Tápió-vidék nyugati részének települései - Bénye, Gomba, Káva, Mende, Sülysáp,
Tápiószecső,  Úri  -  2007-ben  a  Strázsa-Felső  Tápió  Vidékfejlesztési  Nonprofit  Kft  által
összefogott  Helyi  Akciócsoporthoz  csatlakoztak,  de  sajnos  nem sok sikerrel  zárták  az  ott
lebonyolított  Leader  programidőszakot.  Azonban mégis  megvalósult  néhány fejlesztés  (pl.
Csillagvizsgáló,  Naprendszer  tanösvény,  Ürgés  tanösvény  létrehozása),  mely  a  natúrpark
elképzeléshez jól illeszkedik. Sajnos, ezekről a projektekről a mai napig nem sikerült adatokat
szerezni, mivel a Kft-t felszámolták és az adatbázishoz nem tudtunk hozzáférni. 

1.2.8. Újra egyben a Tápió-vidék (2013-2016)

A  Hajt-A  Csapat  Leader-közössége  a  Strázsa-Felső  Tápió  Akciócsoport
megszünésének következtében 2012. őszén még tovább növekedett. Az eddigi  Akciócsoport
területéhez  a  térség  nyugati,  délnyugati  települései  -  Tápiószecső,  Sülysáp,  Mende,  Úri,
Gomba,  Bénye,  Káva  -  is  csatlakoztak,  lefedve az  ún.  történeti  Tápió-vidéket,  sőt  még a
Gombától délre lévő települések közül is csatlakozott Péteri, Monor külterülete, Monorierdő,
Pilis külterülete és Nyáregyháza. (A volt  Strázsa-Felső Tápió Akciócsoport települései.) Így
jelenleg 26 település tartozik az Akciócsoport illetőségébe. (4.ábra) 

4.ábra – A HAJT-A Csapat Akciócsoporthoz tartozó Tápió menti települések
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A megnövekedett  terület  következtében  az  új  települések  adottságait  és  fejlesztési
igényeit is figyelembe véve felül kellett vizsgálni a 2008-as HVS-t és ki kellett egészíteni az
új  elemekkel,  elképzelésekkel.  A  felülvizsgálat  után  kiadott  új  HVS-ben14a  Helyi
Akciócsoport  településeinek  jövőképe  lényegében  nem változott,  de  célkitűzéseiben  kissé
gyöngült a natúrpark szellemisége, nem érezni a központi rendező elvet, inkább a települések
általános  fejlesztési  igényei,  szükségletei  (közbiztonság  növelése,  sportlétesítmények
fejlesztése, rendezvényeik támogatása) jelennek meg, melyekre más forrásokból nem kapnak
támogatást.  Struktúrájában  mindössze  annyi  a  különbség,  hogy  a  "prioritások"  helyett  a
"célkitűzések" megnevezést használják. 

Célkitűzés/intézkedés megnevezése
Allokált

forrás (Ft)
1. célk.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi gazdaságának, 
versenyképességének növelése vállalkozások támogatásával 

165.000.000

1. int.: Helyi vállalkozások fejlesztése 150.000.000

3. int.: Zöldhulladék kezelő feldolgozó eszközök beszerzése 15.000.000 

2. célk.: Fenntartható turizmusfejlesztés a HAJT-A Csapat Akciócsoport 
területén  

53.000.000

2. int.: Turisztikai fejlesztések támogatása 53.000.000 

3. célk.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi társadalmi szerepvállalásának 
erősítése

47.345.739

9. int.: Helyi civil szolgáltató központ létrehozása 47.345.739

4. célk. A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén lévő települések 
biztonságának növelése

24.000.000

4. int.: Településvédelmi kamerarendszer kiépítésének, bővítésének 
támogatása

24.000.000

5. célk.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport településeinek nemzeti és 
nemzetiségi identitástudatának fejlesztése, civil közösségek támogatása, 
hagyományőrzés

60.000.000

5. int.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport civilszervezeteinek támogatása, 
kulturális értékeinek fenntartása, hagyományőrzés 

30.000.000

6. int.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport kulturális és egészségmegőrző 
rendezvényeinek támogatása  

20.000.000

7. int: Tápió-EXPO 10.000.000

6. célk.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén élő lakosság 
életminőségének javítása, a térségi egészségmegőrzés elősegítése

50.000.000

8. int.: Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása 50.000.000 

6. sz. táblázat – A Hajt-A Csapat 2013-2016-os HVS-ának célkitűzései és intézkedései

Az  Európai  Unió  következő  tervezési  időszakára  (2014-2020)  kissé  megkésve,  2016-ban
készült el az új HVS, ennek jövőképét és célrendszerét a tanulmány 3. fejezetében találjuk,
mivel ez már jövőbeni fejlesztési koncepció része.

14 Hajt-A Csapat Egyesület (2013) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, felülvizsgálat, Tápiógyörgye, kézirat
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1.2.9. Újjáéled a natúrpark kezdeményezés

A  natúrpark  létrehozásának  vidékpolitikai  és  személyi  feltételei  2015-ben  újra
kedvezően álltak össze a Tápió-vidéken. 

A kormányzati szintű vidékfejlesztésben a natúrparkok újra előtérbe kerültek, mint a
"szelíd"  térségfejlesztés  modelljei.  A  Vidékfejlesztési  Minisztérium  elfogadta  "A
magyarországi  natúrparkok  szakmai  koncepcióját", mely  felállítja  a  hazai  natúrparkok
működési kereteit és rögzíti  az új natúrparkok létrehozásának feltételeit. (Az előtt nem voltak
a  hazai  natúrparkok  működésére  egységes  irányelvek.)  A korábbi  vidékfejlesztést  segítő
miniszteri  háttérintézmény,  a  NAKVI  (Nemzeti  Agrárszaktanácsadási,  Képzési  és
Vidékfejlesztési  Intézet)  átalakításával  2015-ben  létrehozták  a  Herman  Ottó  Intézetet,
melynek  egy  külön  igazgatósága  (Természetmegőrzés,  Tájfenntartás  és  Közösségi
Fejlesztések  Igazgatósága) foglalkozik  a  meglévő  natúrparkok  fejlesztésével  és  az  új
kezdeményezések  szakmai  támogatásával.  Az  országban  közel  egy  tucat  kezdeményezés
indult el a már meglévő natúrparkok mellett.

A helyi feltételeket tekintve a területfejlesztésben 2015-ben újra aktívan megjelent a
Tápió  Közalapítvány,  mely  főállású  alkalmazottai  révén  fel  tudta  vállalni  a  natúrpark
létrehozáshoz  szükséges  feladatok megszervezését.  Az alapítvány életre  keltése  legfőképp
Wenhardt Lászlóné, kuratóriumi elnök felelősségteljes hozzáállásának, valamint Pest Megye
Önkormányzatának és a helyi önkormányzatok támogatásának volt köszönhető, akik az elvi
támogatás  mellett  anyagilag  is  újra  kezdték  támogatni  a  szervezet  működését.  A
Közalapítvány  szakmai  tapasztalatai  és  kapcsolatai  révén  2015-ben  újraindította  az
"ökotérség" projektet immár Natúrpark projekt néven.  Kidolgozta a natúrpark létrehozásának
tervét, mellyel először megkereste a legfőbb döntéshozókat és a Hajt-A Csapat Egyesületet,
mely a helyi vidékfejlesztés források - Leader támogatások - koordináló szervezetét.

  Így az alapítvány munkatársai a projekttervvel 2015. decemberében felkeresték Pest
Megye  Közgyűlésének  elnökét,  Szabó  Istvánt,  valamint  Kuszák  Miklós  urat,  aki  a
területfejlesztési  ügyekért  felelős  Pest  Megye  Önkormányzatánál.  Mindketten  örültek  az
alapítvány  aktív  szerepvállalásának  és  a   megújuló  kezdeményezésnek.  A  Natúrpark-
projektről tájékoztatták a térség országgyűlési képviselőjét, Czerván György államtitkár urat
is, aki szintén támogatásáról biztosította a natúrpark ügyét.

A  harmadik  feltétel,  a  helyi  erők  támogatásának  elnyerése  volt  mind  az
önkormányzati, mind a civil és vállalkozói szektorban. Ezért az alapítvány munkatársai 2016.
folyamán  felkerestek  valamennyi  térségi  önkormányzatot  a  natúrpark  kezdeményezés
bemutatására.  A 21  településből  decemberre  mind  a  21  képviselő-testület  megismerte  a
projektet, s valamennyien határozattal csatlakoztak a kezdeményezéshez. A testületek arról is
határozatot hoztak, hogy a projekt képviseletével a Tápió Közalapítvány munkaszervezetét
bízzák meg.

1.2.10. Az előkészületek éve - 2016

A könnyebb fogalmazás érdekében, a következőkben többes szám első személyben
számolunk be a Közalapítvány szemszögéből a 2016-os év fejleményeiről: 

Áprilisban három különböző hazai Natúrparkot (Vértes, Gerecse, Cserhát) látogattunk
meg,  hogy közvetlen  módon is  információkat  szerezzünk  a  natúrparkok  létrehozásáról  és
működési tapasztalatairól. Felvettük a kapcsolatot a Magyar Natúrpark Szövetséggel, mely a
jelenlegi hazai natúrparkokat összefogó és a születő kezdeményezéseket támogató tapasztalat
megosztási és érdekképviseleti közösség. A Szövetség Dr. Szilvácsku Zsolt alelnököt jelölte ki
számunkra kapcsolattartónak, akivel azóta is aktívan együtt dolgozunk. Ugyancsak áprilisban

http://cdn1.itworx.hu/cgi-bin/itworx/download.cgi?vid=517&uid=-1&dokid=8
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részt vettünk a Herman Ottó Intézet és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által  szervezett
budapesti natúrpark konferencián, ahol más térségekkel együtt lehetőséget kaptunk a Tápió
menti Natúrpark kezdeményezés bemutatására. A rendezvényen sikerült további natúrparkok
képviselőivel  is  összeismerkedni  és  számos  jó  gyakorlatról,  tapasztalatról  is  hallottunk
beszámolókat.

A Földművelésügyi Minisztériumtól júliusban kaptunk egy levelet, melyben Fazekas
Sándor miniszter úr is támogatásáról biztosít bennünket, valamint hivatalosan tájékoztattak
minket a natúrpark létrehozásának eljárásrendjéről. A Minisztériumban felvettük a kapcsolatot
Pádárné Dr. Török Évával, akivel személyesen is találkoztunk és beszéltünk a teendőinkről. 

A natúrpark létrehozásához szükséges szakmai háttértanulmány helyzetelemző részét
november végére jórészt elkészítettük a helyi szakemberek közreműködésével. Még néhány
kiegészítő adatot várunk a Központi Statisztikai Hivataltól és egyéb adatszolgáltatóktól. A ta-
nulmány második, koncepcionális részével kapcsolatban októberben több helyszínen és idő-
pontban  egyeztető találkozókat szerveztünk a térség polgármestereinek. A településvezetők
megosztották velünk az önkormányzatok jövőbeli fejlesztési elképzeléseit,  melyek a natúr-
parkhoz kapcsolódnak, valamint megbeszéltük azokat a térségi szintű projekteket, amiket kö-
zösen kell megvalósítanunk. 

November  folyamán három helyszínen (Sülysáp,  Nagykáta,  Tápiószele)  tájékoztató
fórumokat szerveztünk a térségi civil szervezetek, helyi termelők, kézművesek, bemutatóhe-
lyek és vendéglátó vállalkozások képviselői számára a Tápió menti Natúrpark kezdeménye-
zésről.  A találkozókon lehetőség volt  a  személyes  hozzászólások,  észrevételek  és  kritikák
megfogalmazására is. Illetve megkértük a  résztvevőket, hogy egy kérdőíven küldjék el ne-
künk, hogy szervezetük milyen fejlesztésekben gondolkodik a következő években, amit be tu-
dunk építeni a leendő natúrpark fejlesztési koncepciójába civil és vállalkozói részről. A három
civil fórumon összesen 101 fő vett részt a térségből. A legtöbben a civil szervezetek részéről
érkeztek (29 fő), második helyen a helyi termelők képviseltették magukat (21 fő). Kézműve-
sek részéről 13 fő, 9 fő szállásadó, 12 egyéb szolgáltató, vállalkozó és 17 egyéb érdeklődő
(pedagógus, művelődésszervező, magányszemély) vett részt a találkozók valamelyikén.

A lakosság tájékoztatására honlapunkon - www.hajtapartja.hu - kialakítottunk egy Na-
túrpark  tájékoztató felületet, valamint létrehoztunk egy facebook oldalt (Tápió Natúrpark),
melyen legfrissebb híreink is követhetők. Egyéb média megjelenést tekintve a tévénézők a ré-
giónkban sugárzó Williams TV november végi Tápió+ magazinjában láthattak egy riportot  a
natúrpark  kezdeményezésről,  valamint  valamennyi  helyi  önkormányzati  lapnak elküldtünk
egy év végi beszámolót a 2016-os év fejleményeiről, hogy a helyi újságokban megosszák azt
a lakossággal.

A civil  fórumok megerősítettek minket abban a hitükben, hogy nagy igény van az
együttműködésre és az egymást segítő kapcsolatokra a térségben. Nagyon sok lelkes, nyitott
és tenni akaró emberrel találkoztunk, akik hisznek a térség közös fejlesztésében és örültek a
natúrpark kezdeményezésnek. 

A 2016-os évet értékelve elmondhatjuk, hogy a Tápió Natúrpark  zászlaja alá sikerült
összegyűjtenünk jövőbeni együttműködő partnereinket: a helyi önkormányzatokat, civil szer-
vezeteket, termelőket és vállalkozókat, hogy közösen tervezve kezdjük el a natúrpark létreho-
zását  a Tápió-vidéken.
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1.3.1. A Tápió Natúrpark területi lehatárolása

De nézzük, hogy hol is helyezkedik el a tervezett natúrpark területe a megyei térképen, és
pontosan mely települések csatlakoztak hozzá 2016-ban.

A Tápió mente Pest megye keleti-délkeleti részén helyezkedik el a Budapest-Újszász-
Szolnok  vasútvonal  mentén.  A  fővároshoz  legközelebbi  települése,  Mende,  Budapest
közvetlen közelében (közigazgatási  határtól  12 km-re)  található,  míg a  térség keleti  vége,
Tápiógyörgye (62 km), már Jász-Nagykun-Szolnok megyével határos. (5. ábra)

5. ábra – A Tápió mente elhelyezkedése Pest megyében

A Tápió Natúrpark alapvetően a történeti  Tápió mente településeit foglalja magába
Mendétől Újszilvásig, illetve Gombától Szentlőrinckátáig, összesen 21 települést. Ezek között
3 város (Sülysáp, Nagykáta és Tápiószele), 2 nagyközség és 16 község található. (7. táblázat).
A natúrpark teljes területi kiterjedése összesen: 84 847 hektár.

1.3.2. A Tápió Natúrpark a természeti tájak rendszerében
 

Természetföldrajzi értelemben a Natúrpark két nagytáj, az Északi-középhegység és az
Alföld találkozásánál  fekszik.  Középtájak  tekintetében  a  Cserhát-vidék legdélebbi  részét
érintjük,  az  Alföld  középtájai  közül  pedig  a  Duna-Tisza  közi  sík  vidék,  az  Észak-alföldi
hordalékkúp-síkság és a Közép-Tisza-vidék fedi át térségünket. 

A Natúrpark összesen 6 kistáj területét érinti kisebb-nagyobb mértékben, de központi
részét  teljes  egészében  a  Tápió-vidék kistája  alkotja.  (Lásd  1.  ábra)  Ennek  települései:
Sülysáp, Kóka, Tápiószecső, Tápióság, Tápióbicske, Nagykáta és Tápiószele. 

A szomszédos kistájak által  érintett  települések: Északról a  Hatvani-sík területéből:
Tóalmás,  Szentmártonkáta,  Szentlőrinckáta,  Farmos.  Nyugatról  a  Gödöllői-dombság
területéről:  Mende, Úri.  Dél-nyugatról, a  Monor-Irsai-dombság területéről:  Gomba, Bénye,
Káva, Pánd. Délről a Gerje-Perje-sík területéről: Tápiószentmárton, Tápiószőlős és Újszilvás.
Keletről, a Jászság-sík területéről pedig Tápiógyörgye tartozik hozzá.
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A települési határok nyilvánvalóan nem követik a természeti tájak határait, ezért mindegyiket
ahhoz a kistájhoz soroltuk be, melyben legnagyobb a területi átfedés. Ennek a sokféleségnek
számos következményét láthatjuk majd mind a tájkarakter, mind az élővilág tekintetében a
következő fejezetekben.

1.3.3. A Tápió Natúrpark területe a közigazgatás rendszerében

Közigazgatás  tekintetében  szintén  vegyes  a  kép.  A legutóbbi,  2013-as  lehatárolás  szerint
három járás érintett a Tápió Natúrpark területén: a Nagykátai, Monori és a Ceglédi járás. 

Legnagyobb  lefedettségű  a  Nagykátai  járás  (15  település):  Farmos,  Kóka,  Mende,
Nagykáta, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság,
Tápiószecső,  Tápiószele,  Tápiószentmárton,  Tóalmás,  Úri  települések  alkotják.  A Monori
járás  területéhez  mindössze:  Gomba,  Bénye,  Káva és  Pánd tartozik,  míg  a  Ceglédi  járás:
Tápiószőlős és Újszilvás területén illetékes. (6. ábra)

6. ábra – A Tápió Natúrpark települései a közigazgatási besorolás szerint
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1.3.4. A Tápió Natúrpark települései

A Tápió Natúrparkhoz a 2016-ban a települések által meghozott határozatok alapján a
következő települések csatlakoztak: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta,
Pánd,  Sülysáp,  Szentlőrinckáta,  Szentmártonkáta,  Tápióbicske,  Tápiógyörgye,  Tápióság,
Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás, Úri,  összesen
21 település. A települések bemutatását a 2.2.1 fejezetben olvashatjuk részletesen.

Település neve Település rangja Területe
(km2)

Népesség 
2015. jan.1-én

(fő)

Népsűrűség
2015. jan.1.

(fő/km2)
Bénye község 16,52 1220 76,09
Farmos község 40,12 3427 92,05
Gomba község 39,71 2921 75,72
Káva község 11,31 661 54,64
Kóka község 44,36 4265 101,15
Mende község 27,17 4109 157,97
Nagykáta járásszékhely város 81,61 12432 155,50
Pánd község 22,21 1961 93,70
Sülysáp város 47,19 8212 175,21
Szentlőrinckáta község 20,15 1903 96,97
Szentmártonkáta község 52,20 4830 95,06
Tápióbicske község 48,48 3353 72,09
Tápiógyörgye község 53,31 3384 69,01
Tápióság község 33,54 2542 80,17
Tápiószecső nagyközség 38,38 6087 167,85
Tápiószele város 36,99 5911 166,72
Tápiószentmárton nagyközség 102,91 5194 52,79
Tápiószőlős község 31,79 2854 95,38
Tóalmás község 39,35 3212 85,49
Újszilvás község 38,98 2562 69,34
Úri község 22,19 2513 120,87
Összesen 848,47 83553 Átlag: 102,56

7. táblázat - A Tápió Natúrpark települései, területe, népessége


