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A pályázat konzorciumban valósul meg, konzorciumveze-
tő a Magyar Természetjáró Szövetség, konzorciumi tagok  
a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., valamint a Magyar Turisz-

tikai Ügynökség.

A dél-balatoni fejlesztési program – a meglevő attrakciókra 
alapozva – a tóparttól a megyeszékhelyig nyújt a gyalogosok, 
a kerékpárosok, a lovasok és a tömegközlekedéssel érkező 
látogatók számára tartalmas rekreációs lehetőségeket.

→ Kereki vár pihenőterasza, látogatói járda és túraútvonal

A tervezett túraútvonalon a kereki Czikó-pihenőtől közel 
egy kilométeres sétával érhető el Fehérkő vára, amelyet a 
tervek szerint faszerkezetű látogatói járda ölel majd körbe. 
Az északi oldalon pihenőként funkcionáló panorámaterasz 
fog rendelkezésre állni a Balaton északi partjának csodás 
látképével.

A DÉL-BALATONI HÁLÓZAT-
FEJLESZTÉSI PROJEKT  
ELEMEINEK BEMUTATÁSA

→ Somos-hegyi kilátó (Balatonberény)

A Balatonszentgyörgy határától pár kilométerre található 
domb keleti oldalára tervezett, mintegy 15 méter magas, 
négyemeletes kilátó első szintjén pihenőterasz kerül kiala-
kításra, amely „magaslati piknikezésre” is alkalmas.

→ Lóczy Lajos-kilátó 

(Kaposvár, Desedai-parkerdő és Arborétum)

A „Kalanderdő” arborétumának legmagasabb pontjára ter-
vezett, mintegy 15 méter magas kilátó a neves földrajztu-
dósról, Lóczy Lajosról kerül elnevezésre. Az építmény déli 
irányba, Kaposvár felé nyújt rálátást a 8 km hosszú mes-
terséges tóra és épített környezetére. Az arborétumban 
mozgássérült túrázók is akadálymentesen közlekedhetnek 
a „guruló tanösvényen”.

→ Hidak a Deseda patakon és a Deseda tavon

Az 1974-ben létesített tó vize két patakból kapja az után-
pótlást, a legnagyobb vízhozamú a névadó Deseda patak. 
A hidak építésével a tó északi oldala körbejárhatóvá válik. 
A program első eleme a meglevő, mintegy 100 m-es „Szú-
nyoghíd” felújítása, amely az arborétum megközelítését 
szolgálja a tó vízfelszíne felett. A patakra tervezett híd a gya-
logosok és kerékpárosok biztonságát szolgálja 
a 67-es úttal párhuzamosan. A 109 méter 
hosszú „híd és vízi tanösvény” a patak 
északi szakaszán a madármegfigye-
lőt köti össze az arborétummal.
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A pályázat konzorciumban valósul meg, konzorciumvezető a 
Magyar Természetjáró Szövetség, konzorciumi tagok a Ta-

nulmányi Erdőgazdaság Zrt., valamint a Magyar Turisztikai 

Ügynökség.

A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. parkerdei kirándulóhelyei 
közül a legismertebb és leglátogatottabb a város második 
jelképévé vált Károly-kilátó és környéke. Egy többfunkciós, 
a Soproni-hegység egyik magaslatán, a Muckon megépülő 
Erdő Háza Ökoturisztikai Központ, valamint egy, a Károly-ki-
látótól induló lombkorona-tanösvény izgalmas módon, több 
nyelven mesélhet a projektnek köszönhetően az erdőről, an-
nak különleges növény- és állatvilágáról.

→ Lombkorona-tanösvény

A tanösvény a Károly-kilátótól a Dalos-hegyig 200 méter 
hosszan, 10–20 méter magasságban, egy 8 és egy 16 méter 
magas kilátóval, interaktív tanösvénnyel várja majd a láto-

A NYUGAT-DUNÁNTÚL RÉGIÓ 
FEJLESZTÉSI PROJEKT  
ELEMEINEK BEMUTATÁSA

gatókat. A lombkorona-tanösvény az erdőnek egy eddig 
nem látott részét, a lombkoronaszintet mutatja be az ér-
deklődőknek.

→ Erdő Háza Ökoturisztikai Központ 

A létesítmény 550 négyzetméteren mutatja be a Sopro-
ni-parkerdő élővilágát, a fiatalabb korosztálynak játékos 
formában mesél a természetről, védelmének fontossá-
gáról. Vendéglátóipari egységgel kiegészített informáci-
ós pont és jegyiroda nyújt számos, a térségben található 

attrakcióról turisztikai információt, ezáltal több jármódban 
válnak elérhetővé garantált túrák, a legkiválóbb turisztikai 
szolgáltatókkal való együttműködés jegyében. Az épület-
ből egy impozáns fahídon juthatunk el a nagyvadfajokat 
bemutató karámokhoz. Az irodai egységek és az állatok ta-
karmányozását biztosító tároló közösen alkotják a főépület-
tel az ökoturisztikai komplexum épületegységét, melynek 
tájba illő, harmonikus külleméről Rabi Géza 
építésztervező gondoskodott. A látoga-
tók kényelmét szolgálják továbbá a 
parkolóhelyek (autóknak, buszok-
nak és kerékpároknak), valamint 
a teljes körű akadálymentesség.
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A pályázat konzorciumban valósul meg, konzorciumvezető 
a Magyar Természetjáró Szövetség, konzorciumi tagok az 
Egererdő Erdészeti Zrt., az Északerdő Erdőgazdasági Zrt., 
valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Az Északerdő Zrt. fejlesztéseinek egy részét Lillafüred kör-
nyékén, pár projektelemét pedig a Zempléni-hegységben 
valósítja meg.

→ Király-kúti-pihenő, Bot-kői- pihenő, Oláh-réti-, Csata-ré-
ti-, István-kúti-pihenő négy évszakos pihenőhelyeinek 
kialakítása, bővítése
A négy évszakos erdei pihenőhelyek kialakítása mellett a 
Bot-kői-pihenő játszótéri elemekkel bővül, a Király-kúti 
helyszínen bányászati emlékhely is létesül.

→ Háromhutai tanösvény 
bővítése
A felújított tanösvény új in-
formációs táblákkal, erdei 
játékszerekkel és gyönyörű 
kilátással várja az erdőjárókat.

→ Zsófia-kilátó újjáépítése, 
Lencsés-forrás építményé-
nek és pihenőjének felújítása 
A kilátóhoz vezető egykori 
sétaút és tanösvény felújítása 
is megvalósul.

AZ ÉSZAKERDŐ Zrt.  
FŐBB FEJLESZTÉSI ELEMEINEK 
BEMUTATÁSA

Az Egererdő Zrt. két, turisztikai szempontból kiemelkedő 
helyszínen – a Felső-Mátrában, valamint a Bükkben, illetve 
Egerben és környékén –, a leglátogatottabb térségeiben va-
lósítja meg fejlesztéseit.

→ Erdei tornapálya építé-
se Galyatetőn
A tornapálya 16 állomás-
sal, színes ismertető táb-
lákkal várja a gyerekeket, 
a felnőtteket, a sportoló-
kat és az amatőröket.

→ Parkoló felújítása  
Galyatetőn
A település központi 
parkolója megújul: a cél 
mintegy 100 személy-
gépkocsi és 3 autóbusz 
számára megállási le-
hetőség, mozgáskorlátozottak számára parkolás, valamint 
elektromos autók töltésének biztosítása.

→ Dobó István-kilátó Egerben 
A mintegy 60 éve épült, fémszerkezetű 
kilátó teljes körűen átépítésre kerül, 
így különleges, spirálszerű alakjával 
Eger panorámájának meghatáro-
zó eleme lesz.

AZ EGERERDŐ Zrt.  
FŐBB FEJLESZTÉSI ELEMEINEK 
BEMUTATÁSA
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A pályázat konzorciumban valósul meg, konzorciumveze-
tő a Magyar Természetjáró Szövetség, konzorciumi tagok  
a Bakonyerdő Zrt., a Verga Zrt., valamint a Magyar Turisztikai 
Ügynökség.

A projekt során a főbb fejlesztési elemek mellett erdei vé-
dőházak, bútorgarnitúrák, tűzrakó helyek, padok, tájékoztató 
táblák, erdei tornaszerek, játszóeszközök felújítása, cseréje, il-
letve kihelyezése valósul meg, néhány egyéb biztonsági elem 
(korlát, lépcső) mellett. Ezenfelül gyalogösvények profiligazí-
tása, nyomvonalak tisztítása, erdei pihenőhelyek, tisztások te-
reprendezése, tanösvények kialakítása szerepel a projektben.

→ Vonyarcvashegyi négy évszakos pihenőház 
kilátóterasszal
A Vonyarcvashegy településhez közvetlenül csatlakozó 
erdőterület legmagasabb pontján szigetüzemű energia-
ellátással megvalósuló, négy évszakos menedékház épül 
panorámaterasszal, amelynek részben üvegborítású pad-
lózata a gerincről kinyúlik a völgy fölé.

→ Koloska-völgyi-kirándulóerdő rekonstrukciója
A korábban létesített tűzrakó helyek, padok, asztalok, esőbeál-
lók, egyéb létesítmények felújításával és/vagy cseréjévela Ko-
loska-völgy visszanyerheti régi vonzerejét.

→ Csurgó-kúti-pihenő felújítása 

→ Gázlók és pihenő felújítása a Cuha-völgyben 

→ Kupi-erdő turisztikai fejlesztése 
A jelenleg rossz állapotban lévő Kajetánházai ház felújításá-
val korszerű erdei pihenőhely kerül kialakításra.

A BAKONYERDŐ Zrt.  
FŐBB FEJLESZTÉSI ELEMEI

→ Festetics-turistaút kialakítása a Keszthelyi-hegységben 
A projekt keretei között egy új erdei védőház és egy erdei-
bútor-garnitúra is létesül.

→ Gerence-völgyi túraút, erdei tornapálya kialakítása 
a Bakonyban

→ Hubertlaki-tó környezetének rendbetétele 
Ugod-Hubertlak közelében található az erdélyi Gyilkos-tó 
„kicsinyített mása”, amelynek környezetében földmunkák 
és gátjavítások kerülnek elvégzésre.

A VERGA Zrt. FŐBB  
FEJLESZTÉSI ELEMEI

→ Nagyvázsonyi figyelőtorony felújítása, 
aszfaltozott bekötőút és parkoló kiépítése 
A projekt során az építmény állagmegóvása és a terület 
katonai múltjának bemutatása érdekében felújításra kerül, 
illetve kilátóként lesz látogatható a torony.

→ Hídépítések a Gaja patak felett (Jásd, Bakonynána) 

→ Ámos-hegyi kilátó 
Az Ámos-hegyi-parkerdő tanösvénye és irányítórendszere  
felújításra kerül, ehhez kapcsolódóan kiépítésre kerül egy 
acélszerkezetű, konzolos kilátópont, valamint új játszótér és 
fitneszpark is létesül.

→ Parkolók kialakítása (Márkó, Hárskút, Bakonynána) 

→ Gulya-dombi-pihenő kialakítása 
Számos pihenőhely fejújításra kerül, 
továbbá a területen található ját-
szótér és tornapálya új elemek 
beépítésével korszerűsödik.
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A pályázat konzorciumban valósul meg, konzorciumvezető a 
Magyar Természetjáró Szövetség, konzorciumi tagok a Pilisi 

Parkerdő Zrt., a Vasas Horgászegyesület, valamint a Magyar 

Turisztikai Ügynökség.

A Dunakanyar az ország egyik legismertebb turisztikai cél-
pontja. A legteljesebb dunakanyari panorámát nyújtó helyszí-
nek és a térség történelmi emlékeinek jelentős része erdőte-
rületen található, így a környék turizmusa egybeforrt a helyi 
erdőkkel. Jelen projekt célja egyrészt e meglévő hagyomá-
nyokra építve a belföldi, fenntartható ökoturizmus fellendíté-
se, hálózatos fejlesztése, a környezettudatos szemlélet ter-
jesztése, az egészségtudatos életmódra nevelés, valamint az 
ismeretterjesztés. Szintén megfogalmazott cél az új térségek 
bekapcsolása a természetjárás vérkeringésébe.

A pályázat keretében felújításra kerülnek források és tűzrakó 
helyek, megújulnak és egységes arculatot kapnak az erdei 
berendezések, úgymint az asztalok, padok, esőházak, ke-
rékpáros-pihenők, továbbá az információs táblák rendszere. 
A projektnek köszönhetően az erdő látogatóit fogadó infra-
struktúra a kor elvárásainak megfelelő módon, hosszú távon 
is fenntartható, magas színvonalú kivitelben újulhat meg, és 
az eddig kevésbé látogatott, ám fejlesztésre méltó területe-
ken új attrakciók jöhetnek létre.

→ Kilátó a Nagy-Getén

Gyönyörű panoráma nyílik a Pilisre, a Zsámbéki-meden-
cére és Esztergomra. A fejlesztés során szempont a helyi 
szénbányászatról való megfelelő megemlékezés, amely 
elsősorban a kilátó külső megjelenési formájában mutat-
kozik majd meg.

A PILISI PARKERDŐ Zrt.  
FŐBB FEJLESZTÉSI ELEMEI

→ Fogadóépület a Rám-szakadéknál

A szakadék bejáratánál, a fontosabb turistautak közelében 
kerül kialakításra a fogadóépület. Az emeleten kilátóterasz 
épül, ahonnan a kápolnára és a Malom-patak hosszan kí-
gyózó völgyére nyílik rálátás. Az épület további funkciója, 
hogy elsősegélypontként fog működni.

→ Jung-ház felújítása

Kulturált kikapcsolódás, aktív pihenés helyszínéül szolgál-
hat majd a felújítást követően a Bajna és Héreg közelében 
található „négy évszakos kunyhó”.

→ Kerek-tói Természetház

A tervezett létesítmény lehetőséget biztosít arra, hogy a 
különleges adottságokkal rendelkező és foko-
zottan védett Búbánat-völgy természeti 
értékeit, szépségeit szélesebb körben 
is megismertessük a hazai, illetve 
nemzetközi természetjáró nagy-
közönséggel.

A VASAS HORGÁSZEGYESÜLET 
FEJLESZTÉSE
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A 140 éves múltra visszatekintő Magyar Természetjáró 
Szövetség egyik legfontosabb feladata a hazai termé-
szetjárás népszerűsítése és erdei környezetben zajló 
fejlesztésekben való aktív közreműködés. Az állami 
erdőgazdaságokkal kiváló szakmai kapcsolatot kiala-
kítva a hazai turistatársadalom számára szebb, bizton-
ságosabb, könnyen bejárható és a XXI. századi turista 
igényeihez is igazodó, de környezettudatos túrázási 
lehetőségeket teremtünk. Az Európai Unió  GINOP for-
rásából öt pályázat keretében elnyert közel 2 milliárd 
forint összköltségvetésű projektek az MTSZ konzorciu-
mi vezetésével valósulnak meg, Soprontól a Balatonon 
keresztül, Somogyon át, a Mátráig és a Zemplénig, 365 
napos élményt biztosítva az erdőben túrázóknak.

MINDENÜNK  
A TERMÉSZET
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