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GYALOGSZERREL FELFEDEZNI A BUDAPEST 

KÖRNYÉKI HEGYSÉGEK ÉS A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG 

TURISZTIKAI TERMÉKKÍNÁLATÁT

A MOGYORÓDI SZENT LÁSZLÓ TANÖSVÉNY 

FEJLESZTÉSEI



Megközelítése:

- Közúton Budapesttől 18 km-re,

az M3-as autópálya mentén.

- HÉV-vel az Örs vezér térről.

- Volán busszal Budapest,

Újpest-Városkaputól.

Nevezetességek:

- Hungaroring – nemzetközi

ismertség

- Aquaréna – országosan

egyedülálló

- Pincesor - rendezvények

- Faluház

- Szent Mihály Arkangyal

Plébánia Templom

- Református templom

- Szent László tér

- Főtér

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG



A mogyoródi Somlyó-hegytől, illetve

a Szent László Kilátó-Kápolnától

induló és egészen a Fóti Somlyó

természetvédelmi területéig vezető

Szent László Tanösvény – amely

egy már regisztrált tanösvényhez és

túraútvonalhoz csatlakozik - a

meglévő látványosságokon kívül

számos új attrakciós elemmel bővül

a projekt keretében.

MOGYORÓD



Szent László Kilátó-Kápolna

- A fejlesztés kiinduló helyszíne.

- Helyi védettség alatt áll.

- Makovecz Imre tervei alapján, 2002-

ben épült.

- Kápolna részében egy helyi fafaragó

művész életnagyságú Szent László

szobra található.

- Hagyományőrző, kulturális

rendezvények helyszíne.

- A kilátóból nagyszerűen láthatók a

Budai hegyek, a Pilis és a Börzsöny.

- Már messziről jól látszik az M3-as

autópályáról, így mára Mogyoród egyik

jelképé vált, azonban állapota az utóbbi

10 évben jelentősen leromlott és

felújítása időszerűvé vált.

PROJEKT HELYSZÍNEK



Természetes Energia Állomás

- Pihenés, étkezés, játék és tanulás 
helyszíne.

- Alternatív energiaforrások –
például napelem és szélgenerátor -
gyakorlati bemutatása.

- Tudatos környezetvédelmi nevelés. 

- 60 négyzetméter alapterület, a 
turisták napelemek segítségével 
tölthetik fel mobil eszközeiket vagy 
melegíthetik meg ételüket. 

- Kiállítás az alternatív energiát 
felhasználó legmodernebb 
eszközökről és a jövőben várható 
környezetbarát fejlesztésekről. 

- Tűzrakó hely.

- Játszótér.

- Növénylabirintus.

-Interaktív szélmalom –
bemutatóhely, ahol a látogatók, saját 
maguk őrölhetnek lisztet és süthetik 
ki belőle lepényüket. 

PROJEKT HELYSZÍNEK



A Mogyoródi-patak csíkvölgyi

forrásvidéke.

• erdei fajátszótér

• ’Mezítlábas – vagy Kneipp-

ösvény’,amelynek

különlegessége,hogy

magyarországi viszonylatban a

legtöbb fajta felülettel fog

rendelkezni.

PROJEKT HELYSZÍNEK



Szent László Emlékhely és

Látogatóközpont.

- Méltó emléket állít Szent László

királynak és az 1074-es, győztes

Mogyoródi Csatának.

- helytörténeti kiállítás

- ajándéktárgy értékesítés

- állandó és időszakos

kiállítások

- parkosított kert és parkoló

PROJEKT HELYSZÍNEK



Pataksétány

• településen belül

• Az Orvosi-hídnál található

tisztásnál természetbe

illeszkedő, mintegy 50 m2-

es fa játszótér.

PROJEKT HELYSZÍNEK



Vízimalom Pihenőhely

• Folyókanyarulatok a

patakban

• Tanösvényen élethű

vízimalom-makett

• családok és baráti

társaságok számára

kialakított sütőhely,

padokkal és asztalokkal,

• egyedi tervezésű, 50

négyzetméteres játszótér

PROJEKT HELYSZÍNEK



KÖSZÖNÖM SZÉPEN 

A FIGYELMET!


