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A natúrparkok, mint a táji 
együttműködésen alapuló 

térségfejlesztés modellterületei 



 
Mi a natúrpark?  

Az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti 
értékekben gazdag, a természetben történő aktív 
kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és 
a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, 
továbbá a természetkímélő gazdálkodás megvalósulását 
szolgáló nagyobb kiterjedésű területe. 
 
                                                 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény  

Vértesi Natúrpark 



 

A helyi közösségek által létrehozott, táji léptékű 
együttműködés, melynek célja a természeti és kulturális 
örökség megőrzése és a térség fejlődését elősegítő hasznosítása. 

Mi a natúrpark?  

Gerecse Natúrpark 



 
Összhang a tájban - megőrzés és fenntartható hasznosítás   

Természeti-táji örökség megőrzése Környezeti nevelés, szemléletformálás 

Vidékfejlesztés Turizmus, rekreáció 



 
Natúrparkok Magyarországon 

Hazánk területének 6,5%-a 

Hazánk településeinek 6,6%-a 



 
Növekvő népszerűség 

2018   –   10% 



Távlati lehetőségek 
- natúrparkok 

más európai országokban 



103 natúrpark 27% 

http://www.naturparke.de Natúrparkok Európában - Németország 

Barnim Naturparke 
Az elsők: 1957 



51 regionális natúrpark 15% 
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr 

Natúrparkok Európában - Franciaország 

Parc naturel régional des Vosges du Nord 



11 natúrpark és 2 regionális park 

6% 

Natúrparkok Európában 
 - Horvátország 

Park prirode Kopački rit http://www.wwf.at 



48 natúrpark 6% 

http://www.naturparke.at 

Naturpark Pöllauer Tal Naturpark Geschriebenstein 

Natúrparkok Európában - Ausztria 



Natúrparkok, mint 
térségfejlesztési 
modellterületek 



Szakmai háttérdokumentumok 

A magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója  
– szakmai és szervezeti-működési keretek (2014) 

A magyarországi natúrparkok fejlesztési koncepciója (2015-2030) 



 
A natúrparkok fejlődési modellje 



„Összhang a tájban” 

 táji örökségünk megőrzése és fenntartható hasznosítása 

 
Natúrpark, mint térségfejlesztési modellterület 



„Összhang a tájban” 

 a táji adottságokon alapuló térségfejlesztés, törekedve a tájban rejlő 

    lehetőségek (tájpotenciál) optimális hasznosítására  

 
Natúrpark, mint térségfejlesztési modellterület 



„Összhang a tájban” 

 természeti és táji örökség védelme a helyi közösségekkel és a helyi 
    közösségekért  

 
Natúrpark, mint térségfejlesztési modellterület 



„Összhang a tájban” 

 táji léptékű együttműködés 

 
Natúrpark, mint térségfejlesztési modellterület 



 
Országos támogatói háttér 

Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat 

Magyar 
Natúrpark Szövetség 

Herman Ottó Intézet 
Nonprofit Kft. 

Földművelésügyi 
Minisztérium 

natúrparkok 

Miniszterelnökség 

Natúrparki koordinációs hálózat 



 pénzügyi fenntarthatóság 

NATÚRPARKI KÖZÖSSÉG 
 társadalmi fenntarthatóság 

Kulcstényezők: fenntarthatóság és közösség 

ERŐS MUNKASZERVEZET 



 
Jövőkép 

2030-BAN a NATÚRPARKOK 
 

 olyan értékőrző és értékteremtő mintatérségek, ahol komplex  

    értékszemléleten alapuló helyi-térségi fejlesztések valósulnak meg; 
 

 olyan élő és élhető tájak, amelyek magas életminőséget biztosítanak az 

    ott élők számára, s ez országosan is követendő mintaként szolgál. 

2030-BAN a NATÚRPARKI TÉRSÉGBEN ÉLŐK 
 

 erős natúrparki tudattal bírnak, aminek köszönhetően személyesen  

    és/vagy az általuk létrehozott, fenntartott szervezeteken keresztül aktívan 

    részt vesznek a térség értékeinek megőrzésében és az értékalapú  

    fejlesztésében; 
 

 közvetlenül is érzékelik a natúrparki együttműködés és fejlesztések  

    hozzáadott értékét és hasznát. 



Natúrpark a Tápió-vidéken 
 



 

Merre tovább 
natúrparkok? 

Merre tovább 
Tápió-vidék? 



 

„Összhang a tájban” 


