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Magyar Természetjáró Szövetség 
által működtetett Természetjáró.
hu (és a hozzá tartozó, népszerű 
Természetjáró app) szerkesztősége 

2018 tavasza óta módszeresen járja Magyaror-
szág turistaútjait, hogy a helyszínen gyűjtsön 
anyagot és készítsen színvonalas fotókat a leg-
szebb túracélpontokról. Nem véletlenül: a tú-
rázás, mint szabadidős tevékenység, az elmúlt 
években a reneszánszát éli, és a korona vírus-

Több mint három éve készül az a sorozat, amely rengeteg fotó, izgal-
mas háttér-információkkal színesített, olvasmányos útleírások, va-
lamint saját gyártású, részletgazdag térképek segítségével kalauzolja 
végig a kirándulókat Magyarország legjobb túraterepein – könnyen 
hordozható, strapabíró kiadásban.

Természetjáró Túrakönyvek 
az ország 410 legszebb 
túrája 12 kötetben

p r o m ó c i ó

A
járvány miatti kényszerű bezártság hatására 
még többen indultak útnak.

Noha a 21. század elején, amikor sokan már 
az erdőben is a mobiltelefonjukkal tájékozód-
nak, merész vállalkozásnak tűnhet nyomtatott 
kiadvánnyal jelentkezni, a sorozat szerkesztői 
a legapróbb részletekig igyekeztek úgy ala-
kítani a formátumot, hogy az minden mai 
igényt kielégítsen. A térképeken elhelyezett 
QR-kódokat beolvasva a túrák megnyithatók 
a Természetjáró appban, ezért a mobiljával is 
bárki könnyedén végignavigálhat a nyomvo-
nalakon úgy, hogy a telefon képernyőjén fo-
lyamatosan követni tudja a pozícióját. A spi-
rálozott, fóliázott borítójú könyvek pedig egy 
nagyobb zsebben is hordozhatók.

A térkép és a leírás mellett az összes túrához 
jelzéssorozattal ellátott szintprofi l tartozik, az 
útba eső legérdekesebb látnivalókat számozott 
rajztűk jelölik, a legfontosabb jellemzőket pik-
togramok mutatják, és még az aszfalton vezető 
szakaszok százalékos arányát is feltüntették. 
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Mivel a sorozat első kilenc kötetének finanszírozását a 

VEKOP-4.1.1-15-2017-00006, VEKOP-4.1.1-15-2017-00007, 

GINOP-7.1.2-15-2017-00018, GINOP-7.1.2-15-2017-00017, 

GINOP-7.1.2-15-2017-00020, GINOP-7.1.2-15-2017-00019 és 

GINOP-7.1.2-15-2017-00021 projektek biztosították, a könyvekben 

számos, a túrázók kényelmét szolgáló, új vagy felújított létesítmény 

– kilátók, pihenőhelyek stb. – is megjelenik.

A túrák ikonjainak színéből és formájából ráné-
zésre kiolvasható a nehézségük, illetve az, hogy 
körtúráról van-e szó, sőt a könnyű áttekint-
hetőség érdekében a lényeges információkat 
egy külön összefoglaló táblázat is tartalmaz-
za a kihajtható első borítón. Az olvasmányos 
stílusban megírt ismertetők a tájékozódáshoz 
adott támpontokon túl segítséget nyújtanak 
az érintett látnivalók történetének, hátteré-
nek alaposabb megismeréséhez. Aki nemcsak 
a legjobb útvonalakat keresi, hanem érdeklő-
dik a környék természetföldrajzi és kulturális 
sajátosságai iránt is, az rengeteg lebilincselő 
részletet talál a fotókkal és rajzokkal gazdagon 
illusztrált tájegységi bevezetőben. A számmal 

A Természetjáró Túrakönyvek 
sorozat kötetei:
 1.  A Vértes és a Gerecse (20 túra, 100 oldal)
 2.  A Börzsöny és a Cserhát (40 túra, 186 oldal)
 3.  A Bakony (40 túra, 186 oldal)
 4.  A Mátra (40 túra, 186 oldal)
 5.  Az Alpokalja (Kőszegi- és Soproni-hegység, 

20 túra, 100 oldal)
 6.  A Balaton vidéke (40 túra, 186 oldal)
 7.  A Bükk (40 túra, 186 oldal)
 8.  Az Őrség és a Zalai-dombság (20 túra, 100 oldal)
 9.  A Karancs- és a Medves–Vajdavár-vidék 

(20 túra, 100 oldal)
10. A Mecsek és környéke (40 túra, 186 oldal)
11. A Tokaji-hegység és az Aggteleki-karszt 
(40 túra, 186 oldal)
12. Budapest környéke (Pilis, Visegrádi-hegység, 
Budai-hegység, Gödöllői-dombság, 50 túra, 226 oldal)
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jelölt attrakciók pedig gyorsan kikereshetők 
egy jegyzékből, így ha egy adott helyre szeret-
nénk eljutni, láthatjuk, melyik túrák vezetnek 
oda. A szintén kihajtható, könyvjelzőként is 
használható hátsó borítót egy áttekintő térkép 
foglalja el.

Az igényes túrázóknak szánt sorozat első-
sorban az ország középhegységeit mutat-
ja be összesen 410 túrán keresztül, amelyek 
nyomvonalát szándékosan úgy tervezték meg, 
hogy a népszerű célpontok mellett a területek 
kevésbé ismert zugait is fel lehessen fedezni. 
A kisebb könyvekben 20, a nagyobbakban 40 
(a Budapest környékét bemutatóban pedig 50) 
túra szerepel a kezdő túrázók által is élvezhető 
könnyű, pár kilométeres sétáktól kezdve a ruti-
nosabbaknak szánt, kimerítőbb gyaloglásokig.

A könyveket a Magyar Természetjáró 
Szövetség webshopjában, a TuristaShopban 
lehet megvásárolni. Június elejétől az első há-
rom kötet, majd július elejétől továb-
bi négy kötet lesz elérhető, 
míg a többi részletek-
ben fog megjelenni 
2021 végéig. �




