Sajtóközlemény
3,5 milliárd forint a hazai természetjárásra
2019. március 19.

Hét sikeres európai uniós pályázat keretében csaknem 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő
támogatással valósulnak meg a természetjárás feltételeit javító fejlesztések 2020. szeptember
végéig a kiemelt térségekben és Budapest környékén, a Magyar Természetjáró Szövetség
koordinálásában.

A VEKOP keretében benyújtott 2, illetve a GINOP keretében benyújtott további 5 sikeres pályázatnak
köszönhetően hamarosan látványosan javulnak Budapest környékén, illetve a kiemelt térségek
területén a bakancsos turizmus infrastrukturális feltételei. A fejlesztések összességében 354
projektelemet tartalmaznak 217 helyszínen.
A beruházás részeként egyebek mellett négy évszakos pihenőhelyek, kilátók, kiránduló- és
látogatóközpontok, futópálya, túraútvonalak, tanösvények, erdei tornapályák és játszóterek létesülnek.
Komplex módon fejlődik az erdei infrastruktúra, új parkolók, kerékpártárolók, illemhelyek csökkentik a
környezeti terhelést (megdöbbentő adat, de csak a Pilisi Parkerdő Zrt. területére évi 25 millióan lépnek
be!), kényelmesebbé téve a természetjárást a turisták számára. A beruházások a Pilisben és a Börzsöny
területén, a Sopron–Fertő kiemelt térségben, a Bakony és a Balaton területén egészen Somogyig,
Galyatetőn, Lillafüreden, illetve a Zempléni-hegységben valósulnak meg.
A támogatások kizárólagos kedvezményezettje a 140 éves múltra visszatekintő Magyar Természetjáró
Szövetség, amely mindenütt a területileg illetékes erdőgazdaságokkal konzorciumban hajtja végre a
fejlesztéseket a környezettudatossági, az erdészeti és a turisztikai szempontokat egyaránt figyelembe
véve.
A tervezésnél kiemelt figyelmet fordítottak a környezettudatosságra, továbbá arra, hogy minden
fejlesztés lehetőség szerint akadálymentes, felnőtt- és gyermekbarát legyen, hogy minden korosztályt
és célcsoportot kiszolgáljanak, valamint olyan infrastruktúra fogadja a látogatókat, amely lehetővé teszi
és egyben ösztönzi a négy évszakos, „365 napos” túrázást.
Fontos szempont az egyes elemek hálózatba rendezése is, hiszen a projektek az egész országot
átfogják, így minden klasszikus bakancsos desztinációban történik valami. A projekt.mtsz.org
weboldalon részletes, térképes kereső mutatja be az egyes projektelemeket, továbbá készül egy 9
kötetből álló túrakönyvsorozat is a Természetjáró nevű applikációhoz hasonló praktikus tartalommal,
igényes kivitelben.
A támogatási szerződések aláírását követően ezekben a hetekben indulhat el a tényleges munka. A
fejlesztéseket 2020. szeptember végéig kell megvalósítani.

Az egyes pályázatok és a támogatási összegek tételesen:

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

VEKOP-4.1.1-15-201700006

„Gyalogszerrel felfedezni a Börzsöny
turisztikai termékkínálatát”

VEKOP-4.1.1-15-2017-0007

„Gyalogszerrel felfedezni a Budapest
környéki hegységek és a Gödöllői-dombság
turisztikai termékkínálatát”

GINOP-7.1.2-15-2017-00017

„Gyalogszerrel felfedezni ÉszakMagyarország turisztikai termékkínálatát”

Projekt
költségvetésének Támogatás
összege (millió
(millió Ft)
Ft)
432,65

356,95

1 137,59

1 078,97

471,05

469,35

GINOP-7.1.2-15-2017-00018 „Somogy bejárható varázsa”

215,28

215,28

GINOP-7.1.2-15-2017-00019 „Lépésekre a Dunakanyartól”

418,41

416,25

GINOP-7.1.2-15-2017-00020

"Alpokaljai kalandozás a Sopron-Fertő
térségében"

461,73

461,73

GINOP-7.1.2-15-2017-00021

„Bakancsos barangolás Bakonytól a
Balatonig”

430,78

430,78

3 567,49

3 429,31

Összesen



a 2019. március 14-én hatályos adatok szerint

A projektek a Széchenyi 2020 Program keretében valósulnak meg, mindösszesen 3,43 milliárd
forintos európai uniós támogatás segítségével. A projektekről bővebb információt a
http://projekt.mtsz.org/ oldalon olvashatnak.
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