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Erdei fejlesztések 3,5 milliárd forint értékben 

Hét sikeres uniós pályázat 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásából a természetjárás 

feltételeit javító erdei fejlesztések valósulnak meg 2020 szeptember végéig országszerte. 

A projekteket beharangozó nagyszabású sajtótájékoztatón Németh Csaba, a beruházást koordináló 

konzorciumvezető Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) szakmai vezetője elmondta: egyebek 

mellett négy évszakos pihenőhelyek, kilátók, kiránduló- és látogatóközpontok, futópálya, 

túraútvonalak, tanösvények, erdei tornapályák és játszóterek épülnek vagy újulnak meg. Az erdei 

infrastruktúrát is fejlesztik, új parkolók, kerékpártárolók, és illemhelyek csökkentik a környezeti 

terhelést és kényelmesebbé teszik a természetjárást. 

A támogatások kizárólagos kedvezményezettje a 140 éves szövetség, amely mindenütt a területileg 

illetékes 12 erdőgazdasággal konzorciumi partnerként együttműködve hajtja végre a fejlesztéseket a 

környezettudatossági, az erdészeti és a turisztikai szempontokat egyaránt előtérbe állítva. 

A fejlesztések az országos kéktúra útvonalán lévő, 217 helyszínen 354 elemet tartalmaznak. 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 - sorolta. A munkálatok a támogatási szerződések aláírását követően ezekben a 

hetekben indulhatnak. 

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 sajtótájékoztatón az egyes konzorciumi partner erdészetek részletesen is bemutatták a 

fejlesztéseket. 



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. A projektekről bővebb információt a 

http://projekt.mtsz.org/ oldalon olvashatnak. 

Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) turizmus szakmai igazgatója elmondta: a 

fejlesztésekkel a térségek évente több tízmillió látogatót vonzanak. A természetjárással kapcsolatos 

turisztikai projektekben az MTÜ szakpolitikai felelősként, konzorciumi tagként vesz részt - ismertette. 

Fontos szempont volt, hogy a fejlesztésekkel az egész országot átfogják, azok hálózatot alkossanak. 
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DUNA TV - CSALÁD-BARÁT MŰSOR 

https://www.mediaklikk.hu/video/csalad-barat-2019-03-26-i-adas/ 
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KOSSUTH RÁDIÓ - JÓ NAPOT, MAGYARORSZÁG! C. MŰSORA 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-03-21_15-30-00&enddate=2019-03-

21_17-40-00&ch=mr1 
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KOSSUTH RÁDIÓ - NAPKÖZBEN C. MŰSORA 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-03-19_09-14-53&enddate=2019-03-

19_11-10-00&ch=mr1 
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Erdei fejlesztések indulnak 3,5 milliárd forintból 

Hét sikeres uniós pályázat 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásából a természetjárás 

feltételeit javító, erdei fejlesztések indulnak 2020 szeptember végéig országszerte – jelentette be a 

beruházást koordináló Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) szakmai vezetője sajtótájékoztatón 

kedden Budapesten. 

 

Németh Csaba ismertette: egyebek mellett négy évszakos pihenőhelyek, kilátók, kiránduló- és 

látogatóközpontok, futópálya, túraútvonalak, tanösvények, erdei tornapályák és játszóterek épülnek 

vagy újulnak meg. Az erdei infrastruktúrát is fejlesztik, új parkolók, kerékpártárolók, és illemhelyek 

csökkentik a környezeti terhelést és kényelmesebbé teszik a természetjárást. 

A támogatások kizárólagos kedvezményezettje a 140 éves szövetség, amely mindenütt a területileg 

illetékes 12 erdőgazdasággal konzorciumi partnerként együttműködve hajtja végre a fejlesztéseket a 

környezettudatossági, az erdészeti és a turisztikai szempontokat egyaránt előtérbe állítva. 

A fejlesztések az országos kéktúra útvonalán lévő, 217 helyszínen 354 elemet tartalmaznak. 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 – sorolta. A munkálatok a támogatási szerződések aláírását követően ezekben a 

hetekben indulhatnak. 

Csak a Pilisi Parkerdő Zrt. területére 25 millióan lépnek be évente, az országban közel 25 ezer 

kilométernyi jelzett turistaút van nagyrészt az erdőgazdaságok kezelésében – mutatott rá. A 

Versenyképes közép-magyarországi operatív programban (Vekop) kettő, a Gazdaságfejlesztési és 

innovációs operatív programban (Ginop) pedig öt pályázattal látványosan javulnak majd az érintett 

térségekben a bakancsos turizmus infrastrukturális feltételei – összegezte. 

Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója felidézte, 2010 óta 5 milliárd forintból fejlesztettek a 

Pest megyei térségben, évente több mint 20 ezer vendégéjszakát regisztrálnak, a leglátogatottabb a 

Királyréti kirándulóközpont. 



Jung László, Egererdő Zrt. vezérigazgatója közölte: a tervezésnél kiemelt figyelmet fordítottak arra, 

hogy olyan infrastruktúra fogadja a látogatókat, amely ösztönzi a négy évszakos túrázást. A 

turistaházaik teltházzal működnek, ezért a szálláshelyek bővítésére összpontosítottak – mondta. 

Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) turizmus szakmai igazgatója elmondta: a 

fejlesztésekkel a térségek évente több tízmillió látogatót vonzanak. A természetjárással kapcsolatos 

turisztikai projektekben az MTÜ szakpolitikai felelősként, konzorciumi tagként vesz részt – ismertette. 

Fontos szempont volt, hogy a fejlesztésekkel az egész országot átfogják, azok hálózatot alkossanak. 

  



MAGYARNEMZET.HU 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/atadtak-a-kiralyreti-kirandulokozpontot-6240668/ 

 

 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/atadtak-a-kiralyreti-kirandulokozpontot-6240668/


 

Átadták a Királyréti Kirándulóközpontot 

Átadták a 205 millió forintból megépült Királyréti Kirándulóközpontot; az egykori erdészlak 

felújításával kialakított többfunkciós épület nemcsak turisztikai szolgáltatást nyújt, hanem hely- és 

gazdálkodástörténeti bemutatónak is otthont ad. 

Nagy István, az agrártárca vezetője a központ csütörtöki avatásán, a Pest megyei Szokolyán azt 

mondta: meg kell ismertetni és meg kell szerettetni a természet értékeit a társadalommal, ennek 

érdekében a minisztérium a Bejárható Magyarország program keretében jelentős fejlesztéseket 

hajtott végre az állami erdőkben. 

Hozzátette, hogy ennek eredményeként az erdők „a leglátogatottabb turisztikai attrakciók közé 

emelkedtek”. 

Az agrárminiszter kitért arra, hogy a minisztérium következő feladata az ökoturisztikai fejlesztések 

hálózatának kialakítása. Ennek érdekében összehangolják az erdőgazdaságok és a nemzeti park 

igazgatóságok fejlesztéseit és együttműködnek az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 

hivatalával, valamint a Magyar Természetjáró Szövetséggel. 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára, aki egyben a 

térség KDNP-s országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a Börzsöny egyre népszerűbb lakó- és 

kirándulóhely, még a külföldiek körében is. 

Egyre több a lehetőség itt a szabadidő eltöltésére. köszönhetően a kisvasút- és a turistaút-, valamint 

a szálláshely- és bicikliút-fejlesztéseknek is. Ráadásul a minőségi szolgáltatásokat megfizethető áron 

kínálják az ide érkezőknek. 

Az államtitkár elmondta: fontos, hogy az erdei iskolák, a táborozások a tanévek rendes részeivé 

válnak, ezért is jelentős a tavaly indított Csodaszarvas program, amely lehetővé tette 698 iskola 6500 

tanulójának, hogy több éjszakát töltsön erdei szállásokon, természeti környezetben. Az idén 

szeretnék a program támogatását 7700 gyerekre kiterjeszteni. 
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Fejlesztések kezdődnek a bakancsos turizmusban 

ERDEI PIHENŐHELYEKET, LÁTOGATÓKÖZPONTOKAT, FUTÓPÁLYÁKAT ALAKÍTANAK KI 

Thurzó Katalin 

Hamarosan látványos fejlődést tapasztalhatnak Budapest környékén, illetve kiemelt térségeink 

területén a bakancsos turisták, 2020 szeptemberéig ugyanis mintegy 3,5 milliárd forintos uniós 

támogatással megújulnak a magyarországi természetjárás feltételei. A fejlesztések az országos 

kéktúra útvonalán, 217 helyszínen zajlanak az elkövetkező időszakban, amivel összesen több mint 

350 belföldi turisztikai élménylehetőség bontakozik ki vagy nyer új színt hazánkban. 

Meghatározó fejlesztések következnek a Széchenyi 2020 program keretében a magyarországi 

természetjárás területén az elkövetkező időszakban, illetve ezek közül Királyréten hamarosan máris 

átadnak egy új látogatóközpontot. A héten bejelentették: a jövő év őszéig 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 folyamatos és látványos beruházásokat 

valósítanak meg. 

Egyebek mellett négy évszakos pihenőhelyek, kilátók, kiránduló- és látogatóközpontok, futópályák, 

túraútvonalak, tanösvények, erdei tornapályák és játszóterek létesülnek országszerte, és megújul az 

erdei infrastruktúra – új parkolók, kerékpártárolók és illemhelyek épülnek, amelyek a környezeti 

terhelés csökkentésével kényelmesebbé teszik a természetjárást. Mindez hét sikeres uniós pályázat 

által valósul meg, összesen 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. 

A pályázati konzorciumot vezető Magyar Természetjárók Szövetségének szakmai vezetője lapunknak 

elmondta: kilenc hazai erdészettel, egy önkormányzattal, egy egyesülettel és szakpolitikai felelősként 

a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen állt össze a fejlesztési stratégia, a beruházásokat 

szakmailag a pályázat kizárólagos kedvezményezettje, a nagy múltú természetjáró szövetség 

felügyeli. 

– A tízmillió magyar kiránduló országa lehetünk, nagyon komoly fejlődési lehetőséget kaptunk a 

belföldi turizmus, a vidéki Magyarország előrelépéséhez, amely rövid időn beül mindenki számára 

látványos lesz – mondta Németh Csaba. Szavai szerint a fővárosiaknak sem kell messzire menniük, 

hogy komoly fejlesztésekkel találkozzanak az agglomerációban, de országosan minden jelentős 

turisztikai térségben fokozatosan megkezdődnek az előremutató változások. 

A fejlesztésekkel az erdők látogatóit fogadó közjóléti berendezések a kor elvárásainak megfelelően, 

hosszú távon is fenntartható módon újulnak meg, és például az eddig kevésbé frekventált 

területeken új attrakciók jönnek létre. Ez a belföldi turizmust is tovább ösztöni, mivel új motivációt ad 

a lakosságnak ahhoz, hogy útra keljen határon belül. Így a költségek szempontjából kedvező 

kategóriájú utazási élmény, a gyalogos természetjárás egyre nagyobb részévé válhat Magyarország 

turizmusának, ezzel párhuzamosan pedig azt is várják a fejlesztésektől, hogy nő a természeti és 

kulturális értékek megőrzése iránti igény a családokban, ahogy az egészségtudatos életvitel is 

népszerűbb lehet. 

A természetben tervezett beruházások turisztikai hatása borítékolható: a beruházásokkal tovább nő 

majd a már meglévő erdészeti élménypontok látogatottsága, és túraajánlásokat is közzétesznek egy-

egy adott térségben, amely a szabadidős lehetőségek bővülésével újabb vonzerőt jelent majd a vidéki 

turizmusban. 

A természetjáró szövetség mindenütt a területileg illetékes erdőgazdaságokkal együttműködve hajtja 

végre a fejlesztéseket a környezettudatosság, az erdészeti és a turisztikai szempontok mentén. A 

tervezésnél külön figyeltek például a környezettudatosságra, továbbá arra, hogy minden lehetőség 

szerint akadálymentes, felnőtt- és gyermekbarát legyen, minden korosztály igényét kiszolgálják. A 

magyarországi természetjárásban hamarosan olyan infrastruktúra fogadja majd a látogatókat, amely 

lehetővé teszi és egyben ösztönzi a négy évszakos, 365 napos túrázást – hívta fel a figyelmet. 

Németh Csaba megjegyezte: a támogatott projektek az országos kéktúra útvonalán összesen 217 

helyszínen 354 elemet tartalmaznak, ezeket hálózatba is rendezik. – Minden klasszikus bakancsos 

desztinációban történik valami – fogalmazott, hozzátéve: a Projekt.mtsz.org weboldalon részletes, 

térképes kereső mutatja be az egyes fejlesztéseket, emellett készül egy kilenc kötetből álló 



túrakönyvsorozat is a Természetjáró nevű applikációhoz hasonló praktikus tartalommal, igényes 

kivitelben. 

Időjárásjelző élménypont 

Erdei pihenők, kilátók, meteorológiai állomások épülnek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az 

Északerdő Zrt. területén, csaknem kétszázmillió forintból – közölte Zay Adorján, a társaság 

vezérigazgatója tegnap az MTI-vel. Eszerint a Magyar Természetjáró Szövetség koordinálásával zajló 

projektben az Északerdő Zrt. számos turisztikai beruházást valósít meg. Például négy évszakos 

pihenőhelyet alakítanak ki Háromhuta határban az István-kút környékén, a Nagy-Milic déli oldalán a 

Csata-réti háznál, valamint a Magyarország legészakibb részén elhelyezkedő Oláh-réten. Mindhárom 

helyen turisztikai szempontból is érdekes meteorológiai állomás épül, és ezekhez kapcsolódva 

bemutatóhelyeket is létrehoznak. Újjáépítik Lillafüreden az 1950-es években lebontott Zsófia-kilátót, 

és egy idevezető lombkorona-tanösvényt is kialakítanak. Korszerűsítik a lillafüredi Lencsés-forrás 

pihenőt, a Sárospatak mellett található botkői autóspihenőt, valamint a Telkibányától nem messze 

fekvő Király-kúti pihenőt, és megújul az újhutai elágazástól induló tanösvény is. A fejlesztések 

várhatóan 2020. szeptember végére befejeződnek – közölte a vezérigazgató. 

  



TRENDFM.HU 

https://trendfm.hu/cimlap/penzeso-az-erdei-turizmusban-11629 

 

 

Pénzeső az erdei turizmusban 

Három és fél milliárd forintból indulnak fejlesztések a hazai turistaútvonalak és természetjárás 

fejlesztésére. 

Három és fél milliárd forint jut 2020-ig a hazai turistaútvonalak, természetjárás fejlesztésére. A 

beruházások a Széchenyi 2020 uniós program keretében több mint 350 projektelemet tartalmaznak, 

kilátók létesítésétől kezdve tűzrakó helyek építéséig. Összesen 217 helyszínen valósulnak meg a 

fejlesztések. A kiemelt területek között van például a Balaton-felvidéki, a Hanság-vidéki és a Tokaj-

hegyaljai régió. 

A Magyar Természetjáró Szövetség szakmai vezetője sajtótájékoztatón elmondta, hogy itthon egyre 

többen látogatják az erdőket, a külföldi turisták esetében viszont nehéz konkurálni a környező 

országok magashegységeivel. A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg. Németh Csabával Imre 

Lőrinc beszélgetett. 

https://trendfm.hu/cimlap/penzeso-az-erdei-turizmusban-11629
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3,5 milliárdból épülnek kilátók, pihenőhelyek, tanösvények és tornapályák a hazai erdőkben 

Óriási fejlesztések jönnek, nagy összegű EU-támogatást nyert el Magyarország. 



Összesen 7 sikeres pályázatnak köszönhetően hamarosan látványosan javulnak Budapest környékén, 

illetve a kiemelt térségek területén a bakancsos turizmus infrastrukturális feltételei. A teljes fejlesztés 

354 projektelemet tartalmaz 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 közösen hajtja 

végre a fejlesztéseket a környezettudatossági, az erdészeti és a turisztikai szempontokat egyaránt 

figyelembe véve. 

Néhány példa 

Somos-hegyi kilátó (Balatonberény) 

A Balatonszentgyörgy határától pár kilométerre található domb keleti oldalára tervezett, mintegy 15 

méter magas, négyemeletes kilátó első szintjén pihenőterasz kerül kialakításra, amely „magaslati 

piknikezésre” is alkalmas. 

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. 

Erdei tornapálya építése Galyatetőn 

A tornapálya 16 állomással, színes ismertető táblákkal várja a gyerekeket, a felnőtteket, a sportolókat 

és az amatőröket. 

Dobó István-kilátó Egerben 

A mintegy 60 éve épült, fémszerkezetű kilátó teljes körűen átépítésre kerül, így különleges, 

spirálszerű alakjával Eger panorámájának meghatározó eleme lesz. 

Fogadóépület a Rám-szakadéknál 



A szakadék bejáratánál, a fontosabb turistautak közelében alakítják ki a fogadóépületet. Az emeleten 

kilátóterasz épül, ahonnan a kápolnára és a Malom-patak hosszan kígyózó völgyére nyílik rálátás. Az 

épület további funkciója, hogy elsősegélypontként fog működni. 

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. 
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Jelentős aktív turisztikai beruházások országszerte 

Sajtótájékoztatón ismertették a 2018-2020-as időszakra vonatkozó, 3,5 milliárd forint összértékű 

aktív turisztikai pályázatok aktuális helyzetét. 

A Magyar Természetjáró Szövetséggel (MTSz) közös konzorciumban együttműködő erdészetek és 

önkormányzatok beszámolójuk során részletesen bemutatták a már meglévő és a kivitelezés alatt 

álló projecteket. A maratoni hosszúságúra nyúlt sajtótájékoztatót Thuróczy Lajos, tiszteletbeli MTSz 

elnök nyitotta meg. Múltidéző, szívbéli bevezetőjére Németh Csaba, az MTSz szakmai vezetője is 

visszautalt, mikor a 2018-2020-ra vonatkozó európai uniós VEKOP és GINOP projectek részleteit 

ismertette. A 217 helyszínen zajló, 354 projectelemből álló, 7 érintett pályázat 12 konzorciumi 

partner részvételével valósul meg. 

A projektek alapja, hogy kapcsolódjanak az egyéb jármódokhoz (lovas, vízitúrázó, kerékpáros), célja 

pedig az értékteremtés, a zöld szemlélet, a környezettudatosság, a társadalmi felelősségvállalás és 

persze a turisztikai szakmai körök összefonódásának támogatása. 

Kiss László, az Ipolyerdő Zrt. vezérigazgatója a Börzsöny és Cserhát erdeinek fejlesztéseiről számolt 

be. A Királyréti Kirándulóközpont kialakításáról beszélt és 2019 őszére kilátót ígért a Várhegyre. 

Szintén őszre jelezte a Márianosztra-Toronyalja területen elhelyezkedő Pálos kolostor emlékhely 

megújulását, 2020-ra pedig a magyarkúti Irma-forrás környékének játszótérrel és pihenővel 

bővülését datálta. A Királyréti erdei vasút pályafelújítása pedig még idén kezdetét veszi. 

Mészáros Péter a Pilisi Parkerdő Zrt. kommunikációs előadója 2 ízben is számot adott az erdészet 

által létrejött és tervezett fejlesztésekről. A parkerdő erdeit évente 25 millióan látogatják, ezért fő 

célként az egységes arculat kialakítását emelte ki. Új, közjóléti berendezések: tűzrakó helyek, erdei 

kondiparkok építése mellett négy évszakos házak (Hidegvölgyi Erdészlak, Kuruclesi úti kunyhó, 

Magasrakodói ház, Jenő kunyhó, Szépjuharfai kunyhó) kialakítását és újabb kilátók (a szentendrei 

Bölcső-hegyen, a szadai Margitán, a Nagy-Getén) építését is zászlóra tűzték. A Dunakanyar sem 

marad ki a gyarapodás sorából: bringás fejlesztéseket, táblák kihelyezését, 8 helyszínen forrás 

felújításokat valamint tűzrakóhelyek kialakítását tervezik. A Rám-szakadék egyirányúsításával a 

fejlesztések mindössze elkezdődtek: fogadó épületet és elsősegély pontot is terveznek a területen. 

A Hűvösvölgyi Nagyrét fejlesztése kiemelt project: futópályát, erdei kondiparkot, kőzettani 



bemutatóhelyet, tematikus játszóteret is építenek a népszerű kirándulóhelyen. A fejlesztések listáján 

szerepel továbbá a Róka-hegyi bánya biztonságosabbá tétele, a Szilfa-tisztási játszóvár átadása, a 

Hármashatár-hegyi tematikus erdei ösvény és játszótér kialakítása, valamint a Budakeszi Vadaspark 

tovább bővülése is. Megújul a Spartacus-tansövény, az Apátkúti-völgy, a Holdvilág árok, a Pilis tető, a 

Dera-szurdok és a Dobogókői körsétány is, akárcsak a Horthy-garázs és a Gödöllői dombság egyes 

területei. 

Paulovics Géza, Mogyoród polgármestere szintén ígéretes aktív turisztikai fejlesztésekről számolt be: 

a Hungaroringgel azonosított városban a Szent László tanösvény fejlesztése mellett erdei játszóteret, 

pataksétányt, mezítlábas ösvény kialakítását tervezik, de Szent László Emlékhely és Látogatóközpont, 

valamint Vízimalom Pihenőhely is épül 2020-ra. 

Dr. Jung László, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója a 2010 óta megvalósult, 3 éppen finisben lévő és 

jövőbeni fejlesztési terveiről számolt be. A kilátó építés ezen a területen sem marad el: a Dobó István 

kilátót már izgatottan várják az egri lakosok, de a galyatetői fejlesztések is üdvözítőnek tűnnek. A 

kedvezőtlen parkolási feltételeket mihamarabb felszámolni szándékozik az erdészet és a tágas, 

parkoló mellé tornapályával is megörvendeztetik a turistákat. 

Az Északerdő Zrt. fejlesztéseiről Bozsó Gyula osztályvezető számolt be, aki kiemelte, hogy a gyalogos 

felfedezésekre ösztönzés az erdészet elsődleges célja, és persze az évi 300 ezres látogatószám tovább 

növelése a minőségi fejlesztések által. A Zsófia kilátó újjáépítése mellett tanösvény kialakítása a cél, 

de a tervek között szerepel Telkibányán a Királykúti pihenő és a Botkői autóspihenő kialakítása is, 

mely kapuként szolgálna a Megyer-hegyi Tengerszemhez érkezők számára. 

A SEFAG Zrt. három helyszínen zajló hét projectjéről Ihárosi Péter osztályvezető számolt be. A Zselici 

kilátó megvalósult, a kereki Fehérkő Vára területén túraút és sétány kialakítása a terv. A 

balatonberényi Somos-hegyi kilátó tervei már készen állnak: a 15 méteres fa szerkezet 

különlegessége egy impozáns terasz lesz. A Deseda-tónál a fahidat megújítják és stabilizálják, a 

madármegfigyelő ház mellé pedig vízisétányt terveznek kialakítani. 

A Vasas Horgászati Egyesület képviseletében Szentkirályi Ádám egyesületi elnök a Búbánat-völgyi 

újításokat tárta a grémium elé. A Kerek-tavi Természetház létrehozásával egy közösségi teret 

terveznek megvalósítani a tónál, ahol kényelmi szolgáltatások mellett oktató termek is épülnek, 

valamint 24 órás elsősegély szolgáltatást is biztosítanának a négy évszakossá fejlődő természeti érték 

vonzerejére építve. 

A TAEG Zrt. két aktív turisztikai projectjéről Bánát László igazgató számolt be. A „Muckon” Erdőház 

Ökoturisztikai Látogatóközpont várja majd a turistákat, míg a Károly-kilátónál lombkorona ösvényt 

álmodtak a tervezők. A fejlesztés része egy Vadaspark kialakítása is, állatsimogatóval, melyet felülről, 

egy fahídon keresztül közelíthetnek meg az érdeklődők, s egy egészen új szemszögből találkozhatnak 

ezáltal az erdő vadjaival. 

A Bakonyerdő Zrt. a bakancsos fejlesztéseket helyezte középpontba, melyekről Stubán Zoltán 

osztályvezető tájékoztatott. 15 helyszínen, 158 millió forintnyi beruházás valósul meg 2020-ig az 

érintett területeken, melyek között szerepel a Vonyarci négy évszakos panoráma pihenő megépítése, 

a Festetics túraút kialakítása, a magyarpolányi Ödön-forrási rönkház felújítása, a Kupi erdőtömb 

turisztikai fejlesztése, a Koloska-völgyi kirándulóerdő kényelmi felújítása (padok, asztalok, erdei ház) 



is. Megújulnak a pihenők: Csurgó-kúton, a Cuha-völgyben, Hubertlakon, Csabrendeken és új köntöst 

ölt a Gerence-völgyi túraút valamint a Jáger rét is. 

Ugron Ákos Gábor, a VERGA Zrt. vezérigazgatója ismertette a Bakonytól Balatonig tartó bakancsos 

barangolási fejlesztéseket. Nagyvázsonyban Figyelőtorony és Pihenőpark épül, az eplényi Álmos-

hegyi parkerdő fejlesztés során pedig kilátópont és pihenő létesül, míg a sípályához közel kondipark 

és játszótér építésére készül az erdészet. Veszprémben panoráma sétány kialakítását tervezik, de az 

Aranyos-völgyi Szabadidős Park és a Gulya-domb Parkerdő fejlesztése is lezajlik 2020-ig. Hídépítés 

kezdődik a Gaja-patak felett, Bakonynána és Jásd határában, feltárják az Ördög-árkot valamint 

parkolót építenek a népszerű látványosságok megközelítése céljából Bakonynánán, Márkón és 

Hárskúton. 

A fejlesztéseket összefoglalandó Juhász Szabolcs, az MTÜ turizmus szakmai igazgatója zárta 

beszédével az előadók sorát. 
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ÚJ TANÖSVÉNYEK, TÚRAÚTVONALAK ÉS 3,5 MILLIÁRD A BAKANCSOS TÚRÁZÁSRA 

A Magyar Természetjáró Szövetség Budapest környékén és a kiemelt térségek területén, 

összesen 217 helyszínen fejleszti 2020-ig a bakancsos turizmus infrastrukturáját. Az európai uniós 

pályázat keretében most elnyert közel 3,5 milliárd forintos beruházás részeként egyebek mellett négy 

évszakos pihenőhelyek, kilátók, kiránduló- és látogatóközpontok, futópálya, túraútvonalak, 

tanösvények, erdei tornapályák és játszóterek létesülnek – hangzott el a szövetség hétfői 

sajtótájékoztatóján. 

Az erdei infrastruktúra fejlesztésének keretében létrejövő új parkolók, kerékpártárolók és illemhelyek 

a várakozások szerint a környezeti terhelést is csökkentik majd – ez már csak azért is fontos lépés, 

mert pl. a Pilisi Parkerdő Zrt. területét évente 25 millióan látogatják. Ugyanakkor a beruházás a Pilist 

és a Börzsöny területét, a Sopron–Fertő kiemelt térségét, a Bakony és a Balaton területét, illetve 

Galyatetőt, Lillafüredet és a Zempléni-hegységet is érinti. 

A Magyar Természetjáró Szövetség a tervezésnél nemcsak a környezettudatosságot igyekezett szem 

előtt tartani, de azt is, hogy minden fejlesztés lehetőség szerint akadálymentes, felnőtt- és 



gyerekbarát legyen, illetve, hogy olyan infrastruktúra fogadja a látogatókat, amely lehetővé teszi és 

egyben ösztönzi a négy évszakos, „365 napos" túrázást. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy fontos szempont volt az egyes elemek hálózatba rendezése is, 

mivel a projektek az egész országot átfogják, így minden klasszikus bakancsos desztinációban történik 

valami. A szövetség weboldalán részletes, térképes kereső mutatja be az egyes projektelemeket, 

továbbá készül egy 9 kötetből álló túrakönyvsorozat is a Természetjáró nevű applikációhoz hasonló 

tartalommal, amelyről legutóbb itt írtunk bővebben. A munka ezekben a hetekben indul el, a 

fejlesztéseket 2020. szeptember végéig kell megvalósítani. 
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Soha nem látott mértékű fejlesztések a hazai erdőkben, kirándulóhelyeken 

Hét sikeres európai uniós pályázatnak köszönhetően csaknem 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő 

támogatásból fejlesztik a Budapest környéki, illetve a kiemelt térségek területén a bakancsos 



turizmus infrastrukturális feltételeit. A túrázás szerelmeseinek remek hír ez, hiszen 217 helyszínen 

összesen 354 projektelem jön létre, vagy újul meg a pályázatok keretében. Összegyűjtöttük a 

szerintünk legjobb fejlesztéseket, amiket már nagyon várunk. 

Dobó István-kilátó, Egererdő Zrt. 

Eger mellett, a Nagy-Eged hegyen már közel 60 éve áll a nem túl impozáns, ám annál szebb látványt 

nyújtó Dobó István-kilátó. Az évek alatt a kilátó már többször is megújult, azonban az állapota 

folyamatosan romlott és 2011-ben életveszélyessé nyilvánították és lezárták. A pályázatnak 

köszönhetően 84 millió forintból fog megújulni és reméljük, hogy hosszú évtizedekig örömet okoz 

majd az arra járó kirándulóknak. 

Lombkorona tanösvény, Sopron-Fertő, TAEG Zrt. 

Részben akadálymentes, kapurendszerrel ellátott lombkorona tanösvény épül a 

Károly kilátótól a Dalos-hegyig. A tanösvényen két kilátó is épül (egy 8 méteres és egy 14 méteres), 

hogy közelebb hozzák az erdő élményét. A közel 200 méter hosszú tanösvényen számos interaktív és 

információs táblát helyeznek el, ami több korosztály számára nyújt érdekes és hasznos információkat 

a környékről és a természeti adottságokról. 

Erdő háza és Mucki vadaspark, Sopron-Fertő, TAEG Zrt. 

A Soproni-hegységben az egykori határőrőrs, Mucki laktanya helyén épül meg az “Erdő Háza” 

ökoturisztikai központ, ami egy 900 m2-es teljesen önellátó épületkomplexumot foglal majd 

magában, valamint egy nagyvadak bemutatását szolgáló vadasparkot. A főépületben többek között 

hologramos vetítés, virtuális oktatófal, preparátumok, látványakvárium és mini-laboratórium is várja 

majd a természetbarátokat. Aki pedig testközelből szereti nézni a nagyvadakat, azoknak remek 

lehetőségük lesz a Rabi Géza építész által megálmodott komplexum vadasparkjában egy hatalmas 

fából készült “híd-rendszerről” szemlélni a szarvasokat, vagy éppen a vaddisznókat. 

Kerektavi természetház, Búbánat völgy, Vasas Horgász Egyesület 

A meglévő természeti környezetbe szorosan illeszkedő 640 négyzetméter alapterületű 

multifunkcionális célú természetház kerül kialakításra az Esztergomhoz tartozó Búbánat Völgyben a 

Kerek-tó partján. A kétszintes épületben a számos öltöző, mosdó és oktatóterem mellett, melegételt 

is nyújtó büfé is kialakításra kerül. Vélhetően nem csak a helyi és a környékbeli horgászok fogják 

értékelni ezt a természetházat, hanem számos túrázó is. A tervezők a teljes körű akadálymentesítésre 

és a megújuló természeti erőforrások felhasználására kiemelten figyelnek. 

Királyréti Kirándulóközpont és kilátó, Börzsöny, Ipoly Erdő Zrt. 

Királyrét, mint a térség leglátogatottabb területe (évi 500 ezer látogató), már használatba is vette a 

közel 205 millió forintos beruházásból elkészült (ebből 145 millió forint pályázati pénz) 

Kirándulóközpontot, ami az egykori erdészlak felújított és kibővített épületében kapott helyet. A 

létesítmény a környék egykori bányászatát, vaskohászatát és és néhai, illetve mai erdőgazdálkodását 

mutatja be. 

 

A Királyrét fölé magasodó Várhegyen 61 millió forint pályázati pénzből épül meg a környező fák 
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lombkorona szintjéhez igazított fa szerkezetű kilátó. A többszintes kilátó minden szintjén padokat 

helyeznek el, hogy kényelmesen lehessen gyönyörködni a környező táj szépségében. 

Természetes Energia Állomás, Mogyoród, Pilis Parkerdő Zrt. 

Nem messze Budapesttől szuper fejlesztések lesznek a Mogyoródi Szent László Tanösvényen is. A 

természetes energia állomás egy olyan interaktív pihenő állomás lesz, ami a tudatos 

környezetvédelmi nevelést helyezi előtérbe. Az alternatív energiaforrások (nap és szél) gyakorlati 

bemutatásain keresztül számos hasznos dolgot kapnak az idelátogató turisták, kezdve az 

ételmelegítésen át a mobiltelefon feltöltésén keresztül, egészen a saját maguk által őrölt lisztből 

készülő lepénysütésig. Mindemellett, tűzrakóhely, játszótér, növénylabirintus és környezettudatos 

kiállítás is vár majd minden generációt. 

Csak néhány fejlesztést emeltünk ki abból a 354 megvalósuló projektelemből, ami 2020 őszéig 

megvalósul Magyarország kirándulóhelyein. A több milliárd forintos pályázati pénzből több száz 

kilométernyi túraútvonal újul meg vagy létesül a hozzájuk kapcsolódó rekreációs és edukációs 

kiszolgáló egységekkel együtt. Pihenők, 12 évszakos kulcsos házak, kápolnák, kondiparkok, 

információs táblák és jelzések, kilátók és természetházak is megújulnak. Nagyon örülünk ezeknek a 

projekteknek, és reméljük, hogy a jövőben még több ilyen fejlesztésről számolhatunk be. 

Külön köszönet a Magyar Természetjáró Szövetségnek, hogy koordinálja a megvalósuló projekteket. 
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ÚJ KILÁTÓK, MEGÚJULÓ ERDÉSZLAKOK – BUDAPEST KÖRNYÉKÉN IS FELTURBÓZZÁK A 

KIRÁNDULÓHELYEKET 

Tegnap jelentették be a Magyar Természetjáró Szövetség sajtótájékoztatóján, hogy 3,5 milliárd 

forintból fejlesztik a hazai bakancsos turizmus infrastruktúráját. Az uniós pályázatokból 

országszerte végeznek majd fejlesztéseket az országos kéktúra útvonalán lévő 217 helyszínen, 

köztük Budapest környéki kirándulóhelyeken is. 

Túráink során megszokhattuk már a roskatag padok, hézagos esőbeállók, elhagyatott erdészlakok 

látványát, ami bár kicsit lehangoló, azért magyarosan megnyugtató is: talán addig jó, amíg nem 

bolygatják az évtizedek óta beállt rendet, például nem vágnak ki fákat, hogy turisztikai központot 

hozzanak létre. Közben mégiscsak zavaró, hogy az erdő a frekventáltabb részeken konkrétan 

közvécéként működik, a szemetet nincs hova dobni, és alig van nyitva álló kulcsosház vagy 

pihenőhely, ahova behúzódhatunk az eső elől vagy éjszakára. 

Most viszont jó esélyt kaptak a hazai erdészetek, hogy a meglévő lehetőségekből kihozzák a 

legjobbat. Hét sikeres európai uniós pályázat keretében csaknem 3,5 milliárd forint vissza nem 

térítendő támogatást osztanak szét, és elvileg jövő évig, 2020-ig be kell fejeződnie a beruházásoknak 

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. 

Ezek közül a budapestieknek a Pilis és a Börzsöny lehet érdekes, kirándulóhelyeik könnyen 

megközelíthetőek a főváros és az agglomeráció 3 millió lakosa számára. Az Ipoly Erdő Zrt.által 

felügyelt Börzsöny leglátogatottabb területén, a Királyréten már most tavasszal tapasztalhatóak 

kézzelfogható változások. A napokban adják például az egykori erdészlakból kialakított és bővített 

turisztikai központot, ahol egy hely- és gazdálkodástörténeti bemutató kapott helyet. Számtalan 

túraútvonal innen indul a Magas-Börzsönybe, és itt található a Kismarosról induló erdei kisvasút 

végállomása. Továbbá a Királyrét fölé emelkedő Várhegyen, a környező fák lombkoronaszintjéhez 

igazított kilátó épül 2019 őszére. Mi felmásztunk ugyan a Börzsöny legmagasabb csúcsára, a 

Csóványosra, de aki nem vállalkozna az elég megterhelő túrára, annak a húszméteres kilátó jó opció 

lesz. Továbbá a Márianosztra-Toronyalján található pálos kolostorrom felett Pálos 

Emlékhelyet hoznak létre, a Verőce melletti Irma-forrásnál pihenőhelyet és játszóteret. 
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A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt 65 ezer hektárnyi terület a legterheltebb: a kilátóhelyeken 

elhelyezett látogatómérők szerint 25 millió alkalommal keresik fel évente. Olyan sokan, hogy egyes 

területeken, a Visegrádi-hegységben, a Pilisben, a Dunakanyarban a turisztikai terhelés hétvégenként 

átlépi az erdő- és természetvédelmi határokat, így nekik az az elsődleges céljuk, hogy jobban 

eloszlassák a látogatókat, a fejlesztésekkel új, vonzóbb célpontokat létrehozva a kevésbé ismert 

helyszínekből. 

A bejelentett fejlesztések egy része tavaly óta már ismert: 16 helyszínen újítanak fel forrásokat, 

köztük a Szentendre feletti Lajos-forrást és a nagykovácsi Ördögárok-forrást. A Rám-

szakadéknál mosdót és fogadóközpontot létesítenének, a szentendrei Bölcső-hegyen, a szadai 

Margitán és a Gerecse-hegység Nagy-Gete csúcsán is építenek kilátót(itt most csak egy fakereszt 

található). 

Nyolc darab erdei kondiparkot is létrehoznak, az egyiket például a Hűvösvölgyi Nagyréten,ahol 

futópálya, kőzettani bemutató és erdei játszótér is lesz. Végre használhatóak lesznek 

az erdészlakok is, a Kuruclesi úti kunyhó, a sikárosi Magasrakodói ház, a visegrádi Jenő-

kunyhó, a Szépjuharfai kunyhó és a Hidegvölgyi Erdészlak (a Nagy-Kopasz hegyi túránkra innen 

indultunk, és ide szokták szervezni a Budakeszi Erdei Piacot is.) 

Az erdőkben új tűzrakóhelyeket telepítenek, egységes dizájnú extra és egyszerű támlás padokat, 

támla nélküli padasztal garnitúrákat, esőbeállókat, új arculatú kerékpártámaszokat telepítenek. 

Biztonságosabbá teszik a Róka-hegyi bánya ösvényeit, a Hármashatár-hegyen tematikus erdei 

tanösvényt és tematikus erdei játszóteret hoznak létre. Bővítik az idén 40 éves Budakeszi 

Vadasparkot, mellette, a Szilfa-tisztáson lecserélik a mászóvárat. Visegrádon, a Dunakanyar 

leglátványosabb túraútvonalán, a Spartacus-ösvényen cserélik a hidakat, hordalékfogó gátakat 

telepítenek, rendezik az Apátkúti-völgy környékét, felújítják a Bertényi Miklós Füvészkertet, a 

Holdvilág-árkot is vonzóbbá teszik a látogatóknak. A fejlesztések érintik még a Pilis tetőt, a Dera-

szurdokot és dobogókői körsétányt, a Csörsz-árkot, a Valkói szabadidőparkot, a Gödöllői 

Arborétumot és a pilisszentlászlói „Horthy-garázs” néven ismert útvonalat. 

A projekteket a 140 éves múltra visszatekintő Magyar Természetjáró Szövetségkoordinálja, amely 

mindenütt a területileg illetékes erdőgazdaságokkal konzorciumban hajtja végre a fejlesztéseket a 

környezettudatossági, az erdészeti és a turisztikai szempontokat egyaránt figyelembe véve. Ezen a 

weboldalon részletes, térképes kereső mutatja be az egyes projektelemeket, továbbá készül egy 

kilenc kötetből álló túrakönyvsorozat is a Természetjáró nevű applikációhoz hasonló praktikus 

tartalommal. 
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Pilistől a Zempléni-hegységig – Fejlesztések a hazai természetjárásban 

Hét sikeres európai uniós pályázatnak köszönhetően, 2020. szeptember végéig több száz, a 

természetjárás feltételeit javító fejlesztés valósul meg a kiemelt térségekben és Budapest 

környékén, a Magyar Természetjáró Szövetség koordinálásában. 

A Magyar Természetjáró Szövetség keddi sajtótájékoztatóján hangzott el, hogy összesen hét 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, 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 tájékoztatón az is elhangzott, hogy nem csak az egyes elemek fejlesztése volt cél, hanem azok 

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 (a GINOP 7.1.2-15-re kattintva Somogy, Észak-Magyarország, 

Alpokalja és Fertő-tó, a Dunakanyar, illetve a Bakonytól a Balatonig projektek részleteit láthatjuk, 

a VEKOP 4.1.1-15-re kattintva pedig a Börzsöny, illetve a Budapest környéki hegységek és Gödöllő 

turisztikai termékkínálatát vizsgálhatjuk meg.) Továbbá készül egy 9 kötetből álló túrakönyvsorozat is 

a Természetjáró nevű applikációhoz hasonló praktikus tartalommal, igényes kivitelben. 
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365 napos túrázás: mi ez, és miért lesz fontos a következő években? 



Országszerte nagyszabású erdei fejlesztések indulnak a gyalogos kirándulások népszerűsítésére. 

Aki szívesen barangol Magyarország erdős vidékein, a sok szép látnivaló mellett gyakran találkozhat 

elhanyagolt, rossz állapotban lévő hidakkal, túraösvényekkel, megrongált pihenőhelyekkel, szeméttel 

és az infrastruktúra - illemhelyek, parkolók - hiányával. Emiatt a kirándulók a tervezettnél kevesebb 

időt tölthetnek a szabadban. 

Úgy tűnik, erre a döntéshozók is felfigyeltek, ezért az elkövetkező években nagyobb hangsúlyt kap a 

gyalogos természetjárás népszerűsítése: egyebek mellett új túraútvonalak, tanösvények épülnek, 

míg a korábban elhanyagolt területeket felújítják. Mindemellett szeretnének megoldást találni a 

jelenkor fontos kihívásaira, a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra és a természeti értékek 

megőrzésére. 

Népszerűsítik a négy évszakos kirándulást 

A túrázási szezon rendszerint tavasztól őszig tart, pedig a természet egész évben csodálatra méltó. 

Ezért kitalálták az úgynevezett 365 napos túrázás tervét, amely meghozza a turisták kedvét az egész 

éves barangoláshoz, illetve kényelmes feltételeket teremt hozzá. 

Hogy ez mit jelent pontosan? Elsősorban új parkolók, kerékpártárolók, illemhelyek, játszóterek, 

látogatóközpontok, vendégházak építését a kedvelt kirándulóhelyek környékén. Ezek apróságnak 

tűnő dolgok, mégis sokat számítanak. Hiszen sokkal többet és szívesebben útra kel valaki, ha tudja, 

hogy akadálymentesített, felnőtt- és gyerekbarát helyszín várja. 

A fejlesztések létjogosultságát és időszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy csak a Pilisi 

Parkerdő Zrt. területén évente 25 millió látogató fordul meg. Ez körülbelül 5 millióval több a dolgozók 

által becsült adatoknál. 

A fejlesztések az egész országot érintik 

Az Országos Kéktúra Magyarország híres kék sáv jelzésű turistaútvonala, ami a Vas megyei Írott-kőtől 

egészen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóházáig tart. Ez összesen 1165,3 kilométer. Ahogy 

említettük, az útvonal több szakasza felújításra szorul, ezért a beruházásokat úgy osztják el, hogy 

azok egységesen átfogják a Pilis és a Börzsöny területét, a Sopron-Fertő kiemelt térségét, a Bakony és 

a Balaton területén át egészen Somogyig, Galyatetőt, Lillafüredet, valamint a Zempléni-hegységet. 
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Természetjárás receptre – erdei séta hetente kétszer, étkezés előtt 

Hogy a természetben eltöltött idő jó hatással van a hangulatunkra, azt bizonyára már mindenki 

tapasztalta a saját bőrén. Ma már azonban számos tudományos kutatás is igazolja, hogy a természet 

nemcsak a mentális, de a fizikai egészségre is pozitív hatással van. 

Természetjárás receptre – erdei séta hetente kétszer, étkezés előtt 

Hogy a természetben eltöltött idő jó hatással van a hangulatunkra, azt bizonyára már mindenki 

tapasztalta a saját bőrén. Ma már azonban számos tudományos kutatás is igazolja, hogy a természet 

nemcsak a mentális, de a fizikai egészségre is pozitív hatással van. 

A Sinrin-joku vagy erdőfürdő mozgalom a 80-as években kezdődött Japánban, és a lényege, hogy az 

emberek, miközben kint vannak a természetben, igyekeznek azt minden érzékszervükkel befogadni. 

Mindeközben nem végeznek semmi extra testgyakorlatot, csupán sétálnak, tudatosan megélik az 

élményt, és tetőtől talpig elmerülnek az erdőben. 

A mozgalom aztán olyannyira népszerű lett, hogy a japán kormány komoly pénzeket fektetett annak 

kutatásába, hogy a természetben, különösen az erdőben töltött idő milyen hatással van az 

egészségre. Ma már tudjuk, hogy nemcsak pillanatnyi jó érzést kapunk egy hosszabb erdei sétától, de 

hosszú távon is számos pozitív hatása van a mentális és fizikai állapotunkra. Csökkenti például a 

mentális fáradtságot, erősíti az immunrendszert, fokozza az energiaszintet, enyhíti az idegességet, a 

depressziót, csökkenti a stresszt. Japán kutatók igazolták, hogy az erdőfürdőzés hatására csökken a 

kortizol és az adrenalin, a két stresszhormon szintje, ezzel párhuzamosan viszont fokozódik a 

paraszimpatikus rendszer működése, vagyis a szervezet működését a pihenés és a feltöltődés 

irányába tolja el. Japán csodálatos erdeiben ma már több mint hatvan erdőterápiás tábor működik, 

és évente 2,5-5 millió között van azoknak a száma, akik gyakorolják az erdőfürdőzést. 

Kérdezze meg kezelőorvosát, lehet, hogy elküldi kirándulni 

A természet jótékony hatásait igazoló tudományos kutatásokat hosszan lehetne sorolni. 

Megállapították például, hogy azok a betegek, akik kórházi ágyukból valami zöldre, parkra vagy 

erdőre láttak, sokkal gyorsabban felépültek, mint azok, akik mondjuk egy szürke házfalra. 

Egy nemzetközi kutatásban 31 ezer torontói lakos töltött ki kérdőívet az egészségi állapotával 

kapcsolatban. Az eredmények azt mutatták, hogy azok, akik sok fával körülölelt lakótömbökben 

laktak, például keringési rendszerüket és anyagcseréjüket tekintve jobb állapotban voltak, mint azok, 

akik sivár, szürke környezetben éltek. 

A természet pozitív hatásait egyre többen elismerik, a skót Shetland-szigetek orvosai hamarosan 

már kirándulást is felírhatnak gyógymódként pácienseik számára például szorongás vagy a stressz 

csökkentésére, de a természetben eltöltött idő javítja a szívbetegek és cukorbetegek állapotát is, és 

csökkenti a vérnyomást is. 

A program mellé egy remek kis tájékoztató füzet is készült, amelyben tippeket is adnak azoknak, 

akiknek esetleg nincs ötletük azzal kapcsolatban, hogy mit is lehet csinálni mondjuk egy hideg téli 

hétköznapon odakint. Meglepően sok mindent. Meg lehet például számolni a kert madarait, az évnek 
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ebben a szakában is lehet sárkányt eregetni, de az is jó, ha csak egyszerűen csendben maradunk, és 

három percig hallgatjuk a természet hangjait. 

De az év többi szakára is ajánlanak izgalmas ötleteket. Májusban például rajzolhatunk hangtérképet. 

A madárdalos réten ücsörögni már önmagában is lélekemelő, de ez a feladat remek szórakozás is. 

Ahogy legalább ilyen kreatív móka a land-art, melynek lényege, hogy a természetben fellelhető 

kincsekből kell szabadtéri műalkotást készíteni. Ezek a művek persze múlandók, hisz előbb-utóbb a 

természet újrarendezi a terepet. De a land-art duplán is hasznos, hisz az alkotás öröme, pláne a 

természetben, csak jót tehet a léleknek. 

25 ezer kilométernyi turistaút 

Magyarországon közel 25 ezer kilométernyi jelzett turistaút van, szóval van miből választani. A 

legismertebb az emblematikus Kéktúra, melynek útvonala az ország északkeleti csücskében található 

Hollóházától a Kőszegi-hegység legmagasabb pontjáig, az Írott-kőig, 1165 kilométer hosszan 

kanyarog, szebbnél szebb tájakon át. 

Persze ahhoz, hogy a természet jótékony hatásait mi is élvezzük, nem kell végigjárni a Kéktúrát, az is 

elég, ha a rendszeres természetjárást beépítjük az életünkbe. Sokan megtették már ezt, ezt 

bizonyítja például, hogy a Dunakanyar talán legszebb kilátását adó Prédikálószéken épült kilátót az 

elmúlt két évben 60 ezren keresték már fel, úgy, hogy idáig nem lehet autóval feljönni. 

Ma már a hazai erdei infrastruktúra is egyre magasabb színvonalú, nemcsak fapados 

turistaszállásokon, de kényelmes apartman szállásokon is megszállhatunk, egyre több kilátó, 

interaktív tanösvény és látogatóközpont is várja a természetjárókat. 

A közeljövőben pedig a kínálat tovább színesedik, hét sikeres uniós pályázat keretében 3,5 milliárd 

forintból indulnak látványos fejlesztések a hazai természetjárásban. A 140 éves múltra visszatekintő 

Magyar Természetjáró Szövetség által koordinált 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 tervezésnél fontos szempont volt a környezettudatosság mellett a „365 napos” túrázás ösztönzése, 

ennek jegyében számos négy évszakos pihenőhely épül. Lillafüred környékén a gyalogos turizmust 

szeretnék újra divatba hozni – például az egykor itt állt Zsófia-kilátó újjáépítésével –, de terveznek 

egy lombkorona-tanösvényt is. Eger mellett, az Eged-hegyen új kilátó, a Rám-szakadéknál 

fogadóépület épül, a Soproni-hegységben látogatóközpontot és vadasparkot, a Deseda-tónál pedig 

vízi sétányt terveznek. Ez csak néhány a közeljövő beruházásai közül. Aki szeretne mélyebben is 

elmerülni a témában, itt megteheti.  

Szóval erdőfürdő, túra, sárkányeregetés vagy csak csendes bambulás a zöldben, mindegy, a lényeg, 

hogy minél több időt töltsünk a természetben, hogy minél kevesebbet kelljen az orvosi rendelőben. 
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Felvirágzik a hazai természetjárás 

Hét európai uniós pályázat elnyerésével közel 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást 

fordíhatnak a konzorciumi partnerek a hazai természetjárás feltételeinek javítására. A Magyar 

Természetjáró Szövetség a támogatások kizárólagos kedvezményezettje, a területileg illetékes 

erdőgazdaságokkal konzorciumban hajtja végre a feljlesztést. A fejlesztésekben 12 konzorciumi 

partner 217 helyszínen és 354 projektelemen dolgozik. 

A beruházás célja az értékteremtés. Ennek részeként 365 napos - négy évszakos pihenőhelyek, 

kilátók, kiránduló- és látogatóközpontok, futópálya, túraútvonalak, tanösvények, erdei tornapályák és 

játszóterek létesülnek, források megújulnak. Az infrastruktúra ezekkel együtt fejlődik: új parkolókat, 

kerékpártárolókat és illemhelyeket építenek, hidakat hoznak rendbe. A fejlesztések során a partnerek 

figyelnek a különböző jármódok lehetőségeinek biztosítására is. Lesz olyan helyszín, ahol 

kiállítás,interaktív szélmalom, növénylabirintus, állatsimogató teszi majd érdekesebbéa 

kirándulásokat. 

Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt kommunikációs előadója elmondta, a 65 ezer hektáros 

gazdálkodási területükre évente 25 millió ember lép be. Ezért, a fent említetteken túl céljük a 

területre eső turisztikai terhelés elosztása. 

Hol keressük a változást? 

A Pilisben, Börzsönyben, a Sopron-Fertő kiemelt térségben, a Bakony és a Balaton területén egészen 

Somogyig, Galyatetőn, Lilafüreden, valamint a Zempléni-hegységben láthatják és érezhetik majd a 

változást a természetjárók. Fontos szempont az egyes elemek hálózatba rendezése is, hiszen a 

projektek az egész országot átfogják, így minden klasszikus bakancsos desztinációban történik 

valami. Ide kattintva részletes, térképes kereső mutatja be az egyes projektelemeket. 

Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség képviseletében elmondta, a projektek során 

figyelemmel kísérték, hogy megvalósításuk után azok költséghatékonyan üzemeltethetőek legyenek 

vagy ne igényeljenek külső forrást. Fontos szerepet kap a környezettudatosság népszerűsítése - 

elméletben és a gyakorlatban is: például kitűnő energiahatékonyságú házakban lesz szó a zöld 

szemléletről.  

http://projekt.mtsz.org/vekop-borzsony.html


A támogatási szerződések aláírását követően ezekben a hetekben indulhat el a tényleges munka. A 

fejlesztéseket 2020. szeptember végéig kell megvalósítani.  
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3 és fél milliárdból újulnak meg hazánk erdei turistahelyei 

Több millióan túrázunk többé-kevésbé rendszeresen Magyarországon: többnyire bakancsban, de 

kerékpáron vagy lóháton is. Mindannyiunknak: profiknak és amatőröknek, óvodásoknak és 

nyugdíjasoknak is jobb lesz azoktól a fejlesztésektől, melyekhez pályázatokon nyertek uniós 

támogatást a résztvevők országszerte. 

Természetes energiaállomás, Kneipp-ösvény, parkolók, megerősített korlátok, kicserélt  létrák, 

tematikus játszóterek, kondiparkok, illemhelyek, múzeum, új ösvények, kilátók, tűzrakó-helyek – 

hogy csak néhányat említsünk azok közül a beruházások közül, amelyeket a hét sikeres pályázó 

nyertes valósíthat meg 12 konzorciumi partnerrel, a területileg illetékes erdőgazdálkodásokkal 

összesen 217 helyszínen szerte az országban. A 354 projektelem csaknem 3 és fél milliárd forint 

vissza nem térítendő támogatásból készülhet el, részben még az idén, de legkésőbb jövő őszig. 

A projekteket a 140 éves és éppen ezért pótolhatatlan tapasztalatokkal bíró Magyar Természetjáró 

Szövetség koordinálja. Ennek képviselői és a pályázati nyertesek sajtótájékoztatón ismertették az 

elképzeléseket, illetve a már többé-kevésbé meg is valósult terveket. A nyertes projektek a Börzsöny, 



a Budapest környéki hegységek, a Gödöllői- dombság illetve Észak-Magyarország turisztikai 

termékkínálatának gyalogos felfedezését, Somogy varázsának megismerését, a Dunakanyar 

környékének bejárását, a Sopron-Fertő térségben tett alpokalji kalandozásokat, valamint a Bakonytól 

a Balatonig terjedő bakancsos barangolást teszik élvezetesebbé és könnyebbé. A helyszínek mind az 

országos kéktúra útvonalán találhatók. 

Csak a Pilisi Parkerdő Zrt. területére 25 millióan lépnek be évente, az országban csaknem 25 ezer 

kilométernyi jelzett turistaút van nagyrészt az erdőgazdaságok kezelésében – mondta el  Németh 

Csaba, az MTSZ szakmai vezetője. A Versenyképes közép-magyarországi operatív programban 

(Vekop) kettő, a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (Ginop) pedig öt pályázattal 

látványosan javulnak majd az érintett térségekben a bakancsos turizmus infrastrukturális feltételei 

a Széchenyi 2020 Program keretében – tette hozzá. 

A célok között az is szerepel, hogy az infrastruktúra fejlesztésével az év minden szakában lehetővé 

tegyék a túrázást. De fontos szempont az akadálymentesítés, a különböző útvonalak összekötése, 

hálózatba rendezése, a gyermekbarát kialakítás is. Példaként felsorolunk néhány konkrét beruházást. 

Kirándulóközpontot avatnak hamarosan Királyréten, hely- és gazdálkodástörténeti bemutatóval. 

Felújítják az erdei kisvasút sínjeit is. Őszre már kész lesz a kilátó a Várhegyen. A hűvösvölgyi 

Nagyrétet szinte teljesen újjávarázsolják futópályával, erdei kondiparkkal, kőzettani bemutatóval, 

tematikus játszótérrel. Négy évszakos házakat hoznak létre több helyen, ahol konyha, asztal, padok, 

játékok kapnak helyet, hogy rossz időben is legyen hol megpihenni a szabadban. Felújítanak több 

forrást, köztük a Lajos-forrást is. Kilátók épülnek, például a Bölcső-hegyen Szentendrén vagy a 

Margitán, Szadán. Bővítik a budakeszi Vadasparkot, tematikus játszótér készül a Hármashatár-

hegyen, megújul a Spartacus-ösvény, a Bertényi Miklós Füvészkert Visegrádon. Kicserélik a Holdvilág-

árok létráját, vulkántörténeti tanösvényt építenek. Galyatetőn egyebek mellett új parkoló lesz, az 

elektromos autók töltését is biztosítják és környezetbaráttá alakítják a motorvonatokat. A pontos 

helyszínekről és fejlesztésekről ITT tájékozódhatnak. 
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Erdei fejlesztések indulnak 3,5 milliárd forintból az országban 

Hét sikeres uniós pályázat 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásából a természetjárás 

feltételeit javító, erdei fejlesztések indulnak 2020 szeptember végéig országszerte – jelentette be a 

beruházást koordináló Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) szakmai vezetője sajtótájékoztatón 

kedden Budapesten. 

Németh Csaba ismertette: egyebek mellett négy évszakos pihenőhelyek, kilátók, kiránduló- és 

látogatóközpontok, futópálya, túraútvonalak, tanösvények, erdei tornapályák és játszóterek 

épülnek vagy újulnak meg. Az erdei infrastruktúrát is fejlesztik, új parkolók, kerékpártárolók, és 

illemhelyek csökkentik a környezeti terhelést és kényelmesebbé teszik a természetjárást. 

http://azutazo.hu/erdei-fejlesztesek-indulnak-35-milliard-forintbol-az-orszagban/


A támogatások kizárólagos kedvezményezettje a 140 éves szövetség, amely mindenütt a területileg 

illetékes 12 erdőgazdasággal konzorciumi partnerként együttműködve hajtja végre a fejlesztéseket a 

környezettudatossági, az erdészeti és a turisztikai szempontokat egyaránt előtérbe állítva. 

A fejlesztések az országos kéktúra útvonalán lévő, 217 helyszínen 354 elemet tartalmaznak. 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 – sorolta. A munkálatok a támogatási szerződések aláírását követően ezekben a 

hetekben indulhatnak. 

Csak a Pilisi Parkerdő Zrt. területére 25 millióan lépnek be évente, az országban közel 25 ezer 

kilométernyi jelzett turistaút van nagyrészt az erdőgazdaságok kezelésében – mutatott rá. A 

Versenyképes közép-magyarországi operatív programban (Vekop) kettő, a Gazdaságfejlesztési és 

innovációs operatív programban (Ginop) pedig öt pályázattal látványosan javulnak majd az érintett 

térségekben a bakancsos turizmus infrastrukturális feltételei – összegezte. 

Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója felidézte,  2010 óta 5 milliárd forintból fejlesztettek a 

Pest megyei térségben, évente több mint 20 ezer vendégéjszakát regisztrálnak, a leglátogatottabb a 

Királyréti kirándulóközpont. 

Jung László, Egererdő Zrt. vezérigazgatója közölte: a tervezésnél kiemelt figyelmet fordítottak arra, 

hogy olyan infrastruktúra fogadja a látogatókat, amely ösztönzi a négy évszakos túrázást. A 

turistaházaik teltházzal működnek, ezért a szálláshelyek bővítésére összpontosítottak – mondta. 

Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) turizmus szakmai igazgatója elmondta: a 

fejlesztésekkel a térségek évente több tízmillió látogatót vonzanak. A természetjárással kapcsolatos 

turisztikai projektekben az MTÜ szakpolitikai felelősként, konzorciumi tagként vesz részt – 

ismertette. Fontos szempont volt, hogy a fejlesztésekkel az egész országot átfogják, azok hálózatot 

alkossanak. 
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Komoly fejlesztések jönnek a magyarországi erdőkben 

3,5 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatással igen jelentős, a természetjárás 

feltételeit javító fejlesztések kezdődnek Budapest környékén és az ország kiemelt térségeiben. 

Többek között kilátók és látogatóközpontok, tanösvények épülnek, megújul számos turistaház, 



rendbe teszik a kirándulók által használt pihenőhelyeket. A most induló, 2020 szeptemberig tartó 

beruházásokkal a térségek évente várhatóan több tízmillió látogatót vonzanak majd. 

Rövidesen látványosan javulnak Budapest környékén, illetve a kiemelt térségek területén a 

bakancsos turizmus infrastrukturális feltételei. A Versenyképes közép-magyarországi operatív 

programban (VEKOP) 2, a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (GINOP) sikeres 5 

uniós pályázatot a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) koordinálja, amelyet mindenhol a 

területileg illetékes erdőgazdaságokkal konzorciumban hajtanak végre. 

A Kéktúra útvonala mentén 

A 7 nyertes pályázat összesen 354 projektelemet tartalmaz, 217 helyszínen az országon keresztül futó 

Kéktúra útvonalán. A beruházások a Pilisben és a Börzsöny területén, a Sopron–Fertő térségben, a 

Bakony és a Balaton területén egészen Somogyig, Galyatetőn, Lillafüreden, illetve a Zempléni-

hegységben lesznek. 

Németh Csaba, az MTSZ szakmai vezetője a turisztikai fejlesztéseket bemutató sajtótájékoztatón 

elmondta, Magyarországon 25 ezer kilométer hosszú turistaút található. Az erdei- és infrastrukturális 

fejlesztéseknek mindenki, a kikapcsolódni vágyók, a profi és amatőr természetjárók, az 

erdőgazdálkodók, a kerékpárosok, a vízitúrázók és a még a lovas sportok kedvelői is haszonélvezői 

lesznek. A cél a 365 napos erdőjárás feltételeinek megteremtése, hogy ne csak tavasztól őszig szóljon 

a természetjárás, további célkitűzés még a zöld szemlélet további erősítése – mondta Németh. 

A tervezés során külön figyeltek a környezettudatosságra, továbbá arra, hogy minden fejlesztés 

lehetőség szerint akadálymentes, gyermekbarát legyen, hogy minden korosztályt és célcsoportot 

kiszolgáljanak. Fontos szempont volt az egyes elemek hálózatba rendezése is, hiszen a projektek az 

egész országot átfogják. 

A projektek részeként egyebek mellett négyévszakos pihenőhelyek, kilátók, kiránduló- és 

látogatóközpontok, futópálya, túraútvonalak, tanösvények, erdei tornapályák és játszóterek épülnek 

országszerte. Fejlesztik az erdei infrastruktúrát, új parkolók, kerékpártárolók, illemhelyek létesülnek, 

amelyek csökkentik a környezeti terhelést. 

A fejlesztések fontosságát mutatja az az adat is, miszerint csak a Pilisi Parkerdő Zrt. területére évi 25 

millióan lépnek be, ebből 15 millió a kiránduló – mondta Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. 

kommunikációs előadója a tájékoztatón. A Pilisi Parkerdő Zrt. Budapest és környékének 65 ezer 

hektárján folytat erdőgazdálkodási és turisztikai tevékenységet. A fővárosban és az agglomerációban 

élő több mint 3 millió embernek nyújtunk kikapcsolódási lehetőséget. 

A Pilisi Parkerdő területén többek között: 

 felújítanak 16 forrást (például a Lajos-forrást, az Ördögárok-forrást), 

 új tűzrakó helyeket és pihenőhelyeket telepítenek, 

 felújítják a négyévszakos házakat, 

 biztonságosabbá teszik a Róka-hegyi bányát, 

 tematikus erdei tanösvényt és játszóteret alakítanak ki a Hármashatár-hegyen, 



 madárröpdével és fedett látogatói térrel bővítik az idén 40 éves Budakeszi Vadasparkot, 

 a Hűvösvölgyi Nagyréten futópálya, erdei kondipark, kőzettani bemutató és tematikus 

játszótér lesz, 

 a Dunakanyar fejlesztése keretében újabb pihenőhelyeket létesítnek, új tájékoztató táblákat 

helyeznek ki a turisták számára, 

 valamint új kilátók is épülnek (a szentendrei Bölcső-helyen, Szadán és Csolnokon). 

Mészáros Péter elmondta azt is: új kilátók építésére komoly igény van, amit az is alátámaszt, hogy a 2 

éve átadott Prédikálószéki-kilátót eddig 60 ezren látogatták. Legfontosabb céljuk a turisztikai terhelés 

elosztása, egyrészt a jelenleg látogatott területeken az infrastruktúra újabb helyszíneken történő 

fejlesztésével, újabb turisztikai célpontokkal, másrészt Budapest térségében az eddig turisztikai 

szempontból kevésbé felfedezett területek fejlesztésével. 

Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatójának tájékoztatása szerint a börzsönyi Királyrét 

központjában az egykori erdészlak felújított és kibővített épületében kapott helyet egy hely- és 

gazdálkodástörténeti bemutató, a projekt eleme még egy 20 méter magas Várhegyi kilátó a Királyrét 

felett, amelyet 2019 őszén adnak át. 

Jung László, az Egererdő Zrt. vezérigazgató a megvalósuló fejlesztések között említette a 34 méter 

magas egri Dobó István-kilátó megépítését, a 100 jármű befogadására alkalmas galyatetői busz- és 

autóparkolót, szintén itt egy tornapályát is létesítenek. 

Az észak-magyarországi Északerdő Zrt. gazdálkodása alá tartozó erdőkben is fejlesztik a négyévszakos 

pihenőhelyeket, újjáépítik a lillafüredi Zsófia-kilátót. Somogyban a Fehérkő vár környezetenek 

felújítása, egy tanösvény és a vár körül egy fa szerkezetű sétány is szerepel a tervek között. A Somos-

hegyen ugyancsak egy 15 méter magas kilátó épül, a Kaposvár melletti Deseda-tó környéként is 

fejlesztik, egy új hidat is kap a tó. 

Nyugat-Magyaroszágon, Sopron-Fertő térségben két projekt valósul meg: a Károly-kilátótól a Dalos-

hegyig egy úgynevezett lombkorona-tanösvényt alakítanak ki 200 méter hosszan, részben 

akadálymentes, kapurendszerrel ellátott, végén egy 14 méter magas toronnyal, valamint felépül egy 

900 négyzetméteres ökoturisztikai központ is. 

A tényleges munkálatok a támogatási szerződések aláírása után a következő hetekben indulhatnak el 

országszerte. A fejlesztések 2020 szeptemberig tartanak. 
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200 millióból fejlesztik a borsodi turizmust 

Erdei pihenők, kilátók, meteorológiai állomások épülnek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az 

Északerdő Zrt. területén, csaknem kétszáz millió forintból – közölte a Zay Adorján, a társaság 

vezérigazgatója az MTI-vel csütörtökön. 

Tájékoztatása szerint hét európai uniós pályázatnak köszönhetően csaknem 3,5 milliárd forint vissza 

nem térítendő támogatással valósulnak meg turisztikai fejlesztések országszerte, a Magyar 

Természetjáró Szövetség koordinálásában. A beruházásokat a Természetjáró Szövetség a területileg 

illetékes erdőgazdaságokkal konzorciumban hajtja végre. 

 

 

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/03/21/200-milliobol-fejlesztik-a-borsodi-turizmust/


A borsodi program 

Az Északerő Zrt. számos turisztikai beruházást valósít meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 

Négyévszakos pihenőhelyet alakítanak ki Háromhuta határban az István-kút környékén, a Nagy-Milic 

déli oldalán a Csataréti háznál, valamint Magyarország legészakibb részén elhelyezkedő Oláh-réten. 

Mindhárom helyen turisztikai szempontból is érdekes meteorológiai állomás épül, és ezekhez 

kapcsolódva bemutatóhelyeket is létrehoznak. 

Újjáépítik Lillafüreden, az 1950-es években lebontott Zsófia-kilátót, és egy ide vezető lombkorona 

tanösvényt is kialakítanak. Korszerűsítik a lillafüredi Lencsés-forrás pihenőt, a Sárospatak mellett 

található Botkői autóspihenőt, valamint a Telkibányától nem messze fekvő Királykúti pihenőt, és 

megújul az Újhutai elágazástól induló tanösvény is. 

A Zsófia-kilátó felújításáról már 2015-ben is írt a Minap.hu, azzal, hogy 2016-ban elkészülhet. A most 

beígért fejlesztések várhatóan 2020. szeptember végére fejeződnek be. 

  

https://arhiv.minap.hu/cikkek/ujjaepithetik-zsofia-kilatot-lillafureden
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3,5 milliárd forint a hazai természetjárásra 

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. 

 Fotó: Juhász Melinda 

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 Projekt 

költségvetésének 

összege (millió 

Ft) 

Támogatás      (millió 

Ft) 

VEKOP-4.1.1-15-

2017-00006 

„Gyalogszerrel felfedezni a 

Börzsöny turisztikai 

termékkínálatát” 

432,65 356,95 

VEKOP-4.1.1-15-

2017-0007 

„Gyalogszerrel felfedezni a 

Budapest környéki hegységek és 

a Gödöllői-dombság turisztikai 

termékkínálatát” 

1 137,59 1 078,97 

GINOP-7.1.2-15-

2017-00017 

„Gyalogszerrel felfedezni Észak-

Magyarország turisztikai 

termékkínálatát” 

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 

Összesen 3 567,49 3 429,31 

  

 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. 

  

http://projekt.mtsz.org/


MAGYARÉPÍTŐK.HU 

https://magyarepitok.hu/mi-epul/2019/03/tobb-mint-ketszaz-helyszinen-fejlesztik-a-kektura-

utvonalat 
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https://magyarepitok.hu/mi-epul/2019/03/tobb-mint-ketszaz-helyszinen-fejlesztik-a-kektura-utvonalat


 

Több mint kétszáz helyszínen fejlesztik a kéktúra útvonalát 

Ezekben a hetekben indulnak a bakancsos turizmust elősegítő beruházások, melyeket összesen hét 

uniós pályázatból finanszíroz a Magyar Természetjáró Szövetség. 

A természetjárás feltételeit javító erdei fejlesztések indulnak 2020 szeptember végéig országszerte – 

jelentette be Németh Csaba, a beruházást koordináló Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) 

szakmai vezetője. A forrást hét elnyert uniós pályázat adja (kettő a VEKOP, öt pedig 

a GINOP keretéből) melyek összesen 3,5 milliárd forint támogatást jelentenek. 

A támogatások kedvezményezettje a 140 éves MTSZ, amely a tizenkét erdőgazdasággal konzorciumi 

partnerként együttműködve hajtja végre a fejlesztéseket a környezettudatossági, az erdészeti és a 

turisztikai szempontokat egyaránt előtérbe állítva. A fejlesztések az országos kéktúra útvonalán lévő 

217 helyszínen 354 elemet tartalmaznak: 

 négy évszakos pihenőhelyek, kilátók, kiránduló- és látogatóközpontok, futópálya, 

túraútvonalak, tanösvények, erdei tornapályák és játszóterek épülnek vagy újulnak meg; 

 új parkolók, kerékpártárolók és illemhelyek csökkentik a környezeti terhelést és 

kényelmesebbé teszik a természetjárást. 

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 munkálatok a támogatási szerződések aláírását követően ezekben a hetekben 

indulhatnak. 

Az egész országot átfogó, négy évszakos fejlesztéseket terveztek 

Az országban közel 25 ezer kilométernyi jelzett turistaút van, nagyrészt az erdőgazdaságok 

kezelésében. A Pilisi Parkerdő Zrt. területére például 25 millióan lépnek be évente. Kiss László, az 

Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója felidézte, hogy 2010 óta 5 milliárd forintból fejlesztettek a Pest megyei 

térségben, évente több mint 20 ezer vendégéjszakát regisztrálnak, a leglátogatottabb a Királyréti 

kirándulóközpont. 

https://magyarepitok.hu/temak/vekop
https://magyarepitok.hu/temak/ginop


Jung László, Egererdő Zrt. vezérigazgatója közölte: a tervezésnél kiemelt figyelmet fordítottak arra, 

hogy olyan infrastruktúra fogadja a látogatókat, amely ösztönzi a négy évszakos túrázást. A 

turistaházaik teltházzal működnek, ezért a szálláshelyek bővítésére összpontosítottak. 

A fejlesztésekkel a térségek évente több tízmillió látogatót vonzanak – emelte ki Juhász Szabolcs, a 

Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szakmai igazgatója. A természetjárással kapcsolatos turisztikai 

projektekben az MTÜ szakpolitikai felelősként, konzorciumi tagként vesz részt. Fontos szempont volt, 

hogy a fejlesztésekkel az egész országot átfogják, azok hálózatot alkossanak. 
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3,5 milliárd forint a hazai természetjárásra 

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. 

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. 

  

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. 

  

http://projekt.mtsz.org/
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Turisztikai fejlesztések kezdődnek a megyében 

http://www.boon.hu/turisztikai-fejlesztesek-kezdodnek-a-megyeben/4183564


Miskolc – Négy évszakos pihenőhelyek mellett Lillafüreden többek között kilátó is épül. 

Hét európai uniós pályázat keretében csaknem 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással 

valósulnak meg turisztikai fejlesztések országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség 

koordinálásában. 

A munka hamarosan kezdődik és 2020 szeptember végére fejeződik be.” 

Meteorológiai állomások 

A beruházásokat a Természetjáró Szövetség a területileg illetékes erdőgazdaságokkal konzorciumban 

hajtja végre. A program részeként az ÉSZAKERDŐ Zrt. számos turisztikai beruházást valósít meg 

megyénkben. Négy évszakos pihenőhelyet alakítanak ki Háromhuta határában az Istvánkút 

környékén, a Nagy-Milic déli oldalán a Csataréti háznál, valamint a Magyarország legészakibb részén 

elhelyezkedő Oláh-réten. Mindhárom helyen turisztikai szempontból is érdekes meteorológiai 

állomás épül, és ezekhez kapcsolódva bemutatóhelyeket is létrehoznak. Újjáépítik a Lillafüreden az 

1950-es években lebontott Zsófia-kilátót, és egy ide vezető lombkorona tanösvényt is kialakítanak. 

Korszerűsítik a lillafüredi Lencsés-forrás pihenőt, a Sárospatak mellett található Botkői autóspihenőt, 

valamint a Telkibányától nem messze fekvő Királykúti pihenőt. Megújul az Újhutai elágazástól induló 

tanösvény is. 

Jövő szeptemberig 

A fejlesztéseket 100 százalékos támogatási intenzitással, közel 189 millió forintból valósítja meg az 

erdőgazdaság. A munka hamarosan kezdődik, és a pályázati kiírásnak megfelelően 2020 szeptember 

végére fejeződik be – tájékoztatott Zay Adorján, az ÉSZAKERDŐ Zrt. vezérigazgatója. 
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Megújul a desedai arborétum és a Kereki vár környéke 

Száznyolcvan millió forintból épülnek turisztikai látványosságok a SEFAG Zrt. területein. A megyében 

három helyszínen, hét beruházás valósul meg 2020 őszéig. A fejlesztések a Desedát, Kerekit és 

Balatonberényt is érintik. 

Németh Csaba, a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) szakmai vezetője kérdésünkre elmondta: 

a somogyi beruházások annak a három és fél milliárd forintos fejlesztésnek a részei, amelyből az 

országban 217 helyszínen, 354 projekt valósul meg. A beruházásokat a MTSZ koordinálja 

együttműködve 12 erdőgazdasággal, köztük a SEFAG Zrt.-vel is. A fejlesztések célja, hogy 

népszerűbbé tegyék a természetjárást – hangsúlyozta Németh Csaba. 

– A kerékpáros turizmus is fellendülhet a fejlesztések után – fogalmazott Ihárosi Péter, a SEFAG Zrt. 

közönségkapcsolati osztályvezetője. – A Kereki vár a térség egyetlen megmaradt kővára, ami nagy 

érték, viszont nehezen megközelíthető és nincs olyan sétány körülötte, ami élvezhetővé tenné a 

látogatását. A pályázat keretében ezért utat építünk a várhoz, valamint a rom köré egy faszerkezetű 

sétányt és pihenőteraszt, ami meggátolja, hogy bárki felmászhasson a várfalra. Balatonberény 



határában megépül a Somoshegyi kilátó. Ez egy 15 méter magas faszerkezetű épület, amelyen 

magaslati teraszok lesznek, így például piknikezni is lehet majd a kilátón. 

– A legtöbb fejlesztés a Deseda tó északi felében lesz – folytatta Ihárosi Péter. – A legfontosabb, hogy 

a félszigetet és az arborétumot megközelítő Szunyog-híd teljes egészében megújul. Ez egy 108 és fél 

méter hosszú akadálymentes híd lesz. Készül egy másik, ötven méteres gyalogos híd is, ami a jelenlegi 

67-es nyomvonal felett ível majd át. Az arborétum legmagasabb pontján a balatonberényihez 

hasonló kilátó épül, illetve a már meglévő madármegfigyelő körül létesül egy úszósétány, ahonnan a 

vízi élővilágot lehet még jobban megismerni – tette hozzá. 

A nevelés a cél 

Néhány évvel ezelőtt döntött úgy az ENSZ közgyűlése, hogy március 21-ét az erdők világnapjává 

nyilvánítja. Erdős területből egyébként Somogyban nincsen hiány, a megyében mintegy 180 ezer 

hektár erdő található, ebből a SEFAG Zrt. csaknem 80 ezer hektárt kezel, ami száz százalékban állami 

tulajdonú. Ezzel az ország harmadik legnagyobb erdőgazdálkodó társasága. 

Ihárosi Péter az erdők világnapjához kapcsolódva elmondta: az idei események fő gondolata az erdők 

és az oktatás kapcsolata, amelyben a SEFAG Zrt. régóta elkötelezett. Az erdőgazdaság ugyanis komoly 

gondot fordít arra, hogy a környezeti nevelésben szerepet vállaljon. Ezért is alapítottak az elsők 

között erdészeti erdei iskolát Sziágyon, amelyet évről-évre egyre többen látogatnak, de a kaposvári 

Erdők Háza Látogatóközpont és a Zselici Csillagpark is ezt a célt szolgálja – fogalmazott Ihárosi Péter. 
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Fejlesztések a hazai erdőkben a turistákért 

 

A Széchenyi 2020 projekt keretében soha nem látott méretű fejlesztések várhatók a hazai erdőkben, 

kirándulóhelyeken. A statisztikai adatok szerint a megvalósításhoz hét kapcsolat, 12 konzorciumi 

partner, 217 helyszín és 354 projektelem tartozik. A nagyszabású terv részleteivel ismerkedhettek az 

újságírók és a Magyar Természetjáró Szövetség tagjai, valamint az érintett erdészetek vezetői, 

munkatársai a budapesti Erdészeti Információs Központ előadótermében. A fejlesztések, mint 

elhangzott, a Magyar Természetjáró Szövetség koordinálásában, javaslatait is figyelembe véve, 3,5 

milliárd forintos uniós támogatással valósulhatnak meg. Bár az összes projektet nem tudjuk 

ismertetni, a különlegességekre fel szeretnénk hívni a figyelmet. Ilyen lesz a Balatontól a Dráváig 

kiépítendő túraútvonal, a Deseda tó környékén hidak és vízisétány, a Pilisi parkerdő területén a 

források, tűzrakó helyek felújítása, a Rám szakadéknál fogadóépület és elsősegélypont építése. A 

Fertő-tónál az egykori határőrségből lesz látogatóközpont, az erdőben 200 méter hosszan 

lombkorona tanösvény várja majd a turistákat. A veszprémi erdőgazdaság, amely honvédelmi 

területeket kezel, a lőtéri torony felújítására készül, várhatóan kilátóvá alakítják. Mindenhol 

törekszenek arra, hogy mind a négy évszakban legyen valamilyen túrázási, természetjáró lehetőség. 

Kialakítanak növénylabirintust, mezítlábas tanösvényt, 15 erdei tornapályát. A tervek között szerepel 

a királyréti kisvasút fejlesztése. A cél minden korosztály kiszolgálása, ebben nemcsak a hazai, hanem 

a külföldi érdeklődők igénye is szerepel. Figyelni kívánnak a környezetvédelemre, az 

akadálymentesítésre, hogy egyszerre legyen felnőtt és családbarát a megvalósuló fejlesztés. 

Igyekeznek a szálláslehetőséget is biztosítani. További érdekesség, hogy több helyen alkalmaznak 

látogatószámláló berendezést, hogy tisztában legyenek az igények mértékével 

https://www.facebook.com/ttghungary.hu/


 


