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• Helyszín:

• Nagyvázsony külterületén a 77-es számú főút 

mellett helyezkedik el

• Projekt bemutatása:

• II. világháborús lőtértorony felújítása, kilátóra 

történő átalakítása az épület állagmegóvása és a 

terület katonai múltjának bemutatása érdekében  

(tetőszerkezet csere, ablak beépítés, lépcső 

kialakítás, korlát kiépítés, tájékoztató tábla)

• Aszfaltozott bekötőút és murva burkolatú parkoló 

kialakítása a balesetmentes megközelítés 

érdekében

• Pihenőhely kialakítása a hosszabb tartózkodás és 

kikapcsolódás érdekében (esőbeálló, erdei 

garnitúra)

NAGYVÁZSONYI FIGYELŐTORONY ÉS PIHENŐPARK 

KIALAKÍTÁSA



• Helyszín:

• Eplény település szélén a 82-es számú 

főút mellett

• Projekt bemutatása:

• Felújításra kerül a régi tanösvény új 

táblákkal és új irányítórendszerrel a 

színvonalasabb élménynyújtás 

érdekében

• A település szélén található sportpálya 

mellett új, biztonságos és modern 

szabadtéri kondipark és játszótér épül 

• Tanösvényhez kapcsolódóan új, acél 

szerkezetű konzolos kilátópont épül a 

vonzerő növelése érdekében

• A régi bányagödör alján pihenőpark 

valósul meg a hosszabb kikapcsolódás 

érdekében

ÁMOS- HEGYI PARKERDŐ FEJLESZTÉS



• Helyszín:

• Veszprém város külterületén a Fenyves 

kirándulóerdőhöz kapcsolódóan

• Projekt bemutatása:

• Egykori bányaudvar tereprendezése, 

területelőkészítése, facsemete és cserje 

ültetéssel

• Modern, és biztonságos játszótér 

kiépítése a gyermekes családok számára

• Fedett és fedetlen pihenőhely kialakítása 

a hosszabb kikapcsolódás érdekében

• Panorámaút kiépítése a városból az 

Aranyos-völgy oldalában a 

megközelíthetőség javítása érdekében 

panorámapont kijelöléssel

ARANYOS- VÖLGYI SZABADIDŐS PARK FEJLESZTÉSE 

ÉS PANORÁMA SÉTÁNY KIALAKÍTÁSA



• Helyszín:

• Veszprém város külterületén a 

Gulya-dombon, az állatkert mellett

• Projekt bemutatása:

• Fedett és fedetlen pihenőhelyek 

cseréje a parkerdő teljes területén 

a minőségi időtöltés javítása 

érdekében

• Új tornapályaelemek telepítése a 

régiek helyett, a minőségi 

sportolás érdekében

• Modern, biztonságos játszótér 

kiépítése a gyermekes családok 

számára

GULYA-DOMBI PARKERDŐ FEJLESZTÉS



• Helyszín:

• Bakonynána és Jásd települések 

külterületén az Országos Kék 

Turistaúthoz kapcsolódóan

• Projekt bemutatása:

• Acél szerkezetű, fa burkolatú 

gyalogoshíd kiépítése két 

helyszínen a zavartalan és 

biztonságos túrázás érdekében

HÍDÉPÍTÉS A GAJA-PATAK FELETT



• Helyszín:

• Dudar település mellett az Ördög-

árok nevezetű szurdokvölgy 

mellett

• Projektelem bemutatása:

• Erdei útstabilizálás a könnyebb 

megközelíthetőség érdekében 2,5 

km hosszan

• Fogadóhely és fedett pihenőhely 

kiépítése a szurdok peremén

• Turistaút felújítása, korlátok, 

lépcsők, kapaszkodók 

kialakításával a biztonságos 

kirándulás érdekében

ÖRDÖG-ÁROK FELTÁRÁSA



• Helyszín:

• Bakonynána, Márkó és Hárskút 

települések külterületén

• Projektelem bemutatása:

• 3 helyszínen murva burkolatú 

parkoló kialakítása korábban 

létesült attrakciókhoz 

kapcsolódóan, a vendégek 

biztonságos kikapcsolódását, és 

tájékoztatását elősegítve

• Eszközbeszerzések 

• Terepi GPS + szoftver

• Laptop

• Fényképezőgép

PARKOLÓ KIALAKÍTÁSOK, EGYÉB BESZERZÉSEK



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


