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BAKANCSOS BARANGOLÁS 
BAKONYTÓL A BALATONIG
ÖKOTURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK



FEDEZD FEL 
A BAKONY LEGSZEBB ÉRTÉKEIT!
A Magyar Természetjáró Szövetség, a Magyar Turisztikai Ügynökség, 
a Bakonyerdő Zrt. és a VERGA Zrt. 2017 óta konzorciumi partnerségben 
dolgozik együtt azon, hogy közjóléti fejlesztéseikkel élénkítsék a térségben 
a bakancsos turizmust.



A VERGA Zrt. működési területén számos olyan parkerdő, kirándulóerdő található, 
amelyek folyamatos fejlesztést és felújításit igényelnek, így a veszprémi Gulya-dom-
bi-parkerdőben és az Aranyos-völgyi-kirándulóerdőben két új játszótér, egy erdei 
tornapálya, valamint két fedett és számos fedetlen pihenőhely létesült. Eplényben a 
2003-ban átadott Ámos-hegyi-pihenőerdő szintén új játszótérrel, tornapályával, fedett 
és fedetlen pihenőkkel gazdagodott. Az egész hegyet behálózó, több mint 7 kilométer 
hosszú tanösvény teljes tájékoztató- és irányítórendszere is megújult a pályázatnak 
köszönhetően. A bakancsos turizmust segíti az Országos Kéktúra mentén létesített 
két új gyalogoshíd, valamint a Dudar település szélén megépült, mintegy 2,5 kilométer 
hosszú erdei makadámút, amelyről könnyedén elérhető a több kilométer hosszan ka-
nyargó, szinte máig érintetlen Ördög-árok és a völgy peremén megépített pihenőhely.

JÁTSZÓTEREK, 
KONDIPARKOK, 

ERDEI BÚTOROK



A VERGA Zrt. fő projekthelyszíne a Veszprémet Tapolcával összekötő 71-es szá-
mú főút mellett, Nagyvázsony külterületén található. A II. világháborúból fennmaradt 
katonai figyelőtornyot egy időben még repülésirányító toronyként is használták. A 
GINOP-pályázat keretében teljes felújításon esett át a meglévő objektum, így 2021 
júliusa óta biztonságos kilátóként várja a látogatókat. A megújult közjóléti létesít-
ményből pazar panoráma nyílik a Déli-Bakony vonulataira, köztük a Kab-hegyre, 
valamint a közeli településekre. A projekt keretében egy aszfaltburkolatú bekötőút 
is létesült parkolóval, továbbá egy új védőház a torony lábánál, így a 71-es számú 
főúton közlekedők egy remek pihenőhelyet kereshetnek fel itt. Az új kilátó nagy nép-
szerűségnek örvend, hiszen a 2021. július 22-ei átadása óta már több mint 25 ezren 
látogatták meg.

GPS-koordináták: 47.009338, 17.751653

NAGYVÁZSONYI 
LŐTÉRTORONY-KILÁTÓ



A Magyar Természetjáró Szövetség a Bakonyerdő Zrt.-vel konzorciumi partnerség-
ben 2017 és 2022 között számos helyszínen hajtotta végre az erdei infrastruktúra fej-
lesztését. A program egyik eleme volt a Bakony és a Balaton-felvidék természeti és 
kultúrtörténeti értékekben gazdag erdeiben a leginkább kedvelt erdei kirándulóhelyek 
és a hozzájuk kapcsolódó turistaút-hálózat mentén megtalálható pihenőhelyek és in-
formációs rendszer felújítása.

A Balaton-vidék egyik legkedveltebb erdei kirándulóhelye a Balatonfüred közelében 
található Koloska-völgy. A kirándulóhely – ahol családok, baráti társaságok töltik szí-
vesen szabadidejüket  –  hétvégente szinte megtelik látogatókkal. Számos közjóléti 
berendezést, erdei bútorgarnitúrát, tűzrakó helyeket, védőházat, emlékhely melletti 
erdei tornapályát, tanösvényt, illetve nordic walking útvonalat alakítottunk ki. 2016-ban 
itt tartott szentmisét Böjte Csaba szerzetes, akit megragadott a hely varázsa. Az általa 
adományozott, a gyermek Jézust ábrázoló szobornak helyet adó kegyhely és a völgy 
azóta is minden évben az atya által celebrált szentmise helyszíne. A Koloska-völgy 
patakcsörgedezéstől hangulatos, jól kiépített kirándulóhelyének mélyéről a Jókai-kilá-
tóba felkapaszkodva csodálhatjuk meg a Balaton panorámáját.

GPS-koordináták: 46.990796, 17.886734

KOLOSKA-VÖLGY



A forrás a kirándulók és túrázók körében népszerű község, Döbrönte közelében, 
Magyarpolány határában található, mégis Döbröntéről, a Bittva patak mentén, a zöld 
vagy a sárga turistajelzésen érhető el a legegyszerűbben, mindössze 20 perces 
sétával. A magyarpolányi Ödön-forrás melletti épület rekonstrukciója az egykoron itt 
állt rönkház korabeli fényképe alapján történt meg. Az új menedékház a régi helyén 
épült, megjelenésében és méretében pedig nagymértékben hasonlít az eredetihez. 
A forrás és a rönkház között padokat, asztalokat, valamint tűzrakó helyet is találunk, 
így a pihenőhely akár egy erdei piknikezésre is kiválóan alkalmas.

GPS-koordináták: 47.210017, 17.562167

ÖDÖN-FORRÁSI  
PIHENŐHELY



A Cuha-szurdok kiemelt látogatottságú, közkedvelt kirándulóhelye a Bakonynak, ahol lát-
ványos sziklák között bukdácsoló patak, gyönyörű erdő, az ország egyik legszebb vasút-
vonala és ma már vasalt utak tömkelege is gazdagítja a turisztikai repertoárt. Egyszerre 
vadregényes, könnyen bejárható és olyan magával ragadó a táj, hogy szinte észre sem 
venni, hogy már kilométereket gyalogoltunk. A turistaút a szurdokban több helyen a patakon 
átvezető gázlókon halad keresztül, a gázlókon pedig kiépített és megújult „tipegők” segítik 
a száraz lábbal való átjutást.

A Gerence patak mentén húzódik a Gerence-völgyi-kirándulóerdő, amelynek központja 
a Bakonybéltől három kilométerre lévő Gerencepusztai autóspihenő. A sokak által ismert 
autóspihenő csodás környezetben, Bakonybél és Huszárokelőpuszta között található. In-
nen indulnak a Magas-Bakony szebbnél szebb és népszerű túraútvonalai, többek között a 
Hubertlaki-tóhoz, a Witt Lajos-kilátóponthoz, az Odvas-kői-barlanghoz vagy a Podmanicz-
ky-vár romjaihoz. A közút menti kis réteken elhelyezett információs táblák, szalonnasütők, 
erdei bútorgarnitúrák, esőbeállók, tornaeszközök és a Gerencén átívelő gyalogoshidak a 
látogatók kényelmét szolgálják.

GPS-koordináták:
Cuha-völgy: 47.360258, 17.822509 / Gerence-völgy: 47.259265, 17.717452

CUHA-SZURDOK/ 
CUHA-VÖLGYI-KIRÁNDULÓERDŐ 

ÉS A GERENCE-VÖLGY



A Csurgó-kúti pihenőhely Farkasgyepű és Magyarpolány határán, a Köves-patak 
mentén található. A bakonyi Csurgó-kútnál található a hegység egyik legszebb és 
leglátványosabb vízesése. A forrás egy 5-6 méter magas szikláról aláhullva egy kút-
szerű forrásfejet alakított ki a laza talajban. A kupából kicsorduló víz a Köves-patak 
vizével együtt szalad tovább. A vízesés megközelítéséhez a legalkalmasabb Farkas-
gyepű község központja, ahonnan több turistaúton is elérhető az erdőben megbújó 
látványosság.

GPS-koordináták: 47.186048, 17.594761

CSURGÓ-KÚT



A Magas-Bakony rengetegében egy különleges hely, amely egyszerre vad, romanti-
kus és sejtelmes. A Bakony mélyén, egy bükkösök ölelte völgyben bújik meg a tiszta 
vizű tavacska, a Hubertlaki-tó vagy népies nevén „bakonyi Gyilkos-tó”. Víztükrét – er-
délyi rokonához hasonlóan – meg-megtörik a tóból kiálló facsonkok, elnevezése is 
innen eredeztethető.

A Hamuházi-séd forrásai által táplált, mesterséges gáttal elzárt völgyben található a 
tó, amely hivatalos nevét a közelben lévő Hubertlakról (Ugod egyik külterületéről) kap-
ta, népies elnevezését pedig a hasonlatosság miatt az erdélyi Gyilkos-tóról. Az 1980-
as évek közepe felé kialakított tavacska eredetileg vaditatónak készült. Helyén egyko-
ron egy égeres állt, amiről napjainkban is tanúskodnak a víztükörből kiálló, „legyalult” 
facsonkok. A völgyzáró gát mindkét oldalán padok, asztalok szolgálják a pihenést és 
a szemlélődést.

GPS-koordináták: 47.285184, 17.678431

HUBERTLAKI PIHENŐHELY



A Keszthelyi-hegység leglátogatottabb, legjobban kiépített pihenőközpontja a Gye-
nesdiáshoz közeli Nagymezőn található. A közkedvelt erdei kirándulóközpont gyönyö-
rű környezetben, kitűnő megközelíthetőséggel, több jelzett turistaút csomópontjában 
jelentős turisztikai funkcióval bír. Iskolai, egyesületi rendezvények, összejövetelek, 
esküvők, családi és baráti találkozók gyakori helyszíne. Kiépített szalonnasütő he-
lyek, asztalok, padok, játszótér, focipálya, esőbeálló várja a kirándulókat, természet-
be vágyókat. A Nagymezőről juthatunk el a 2000-ben újjászületett Festetics-kilátóba, 
ahonnan gyönyörű körpanoráma nyílik a Keszthelyi-öböltől a hullámos felszínű, ki-
sebb-nagyobb völgyek szabdalta hegyhátakig. Innen indul a Festetics-turistaút, mely 
egy gyönyörű kilátást biztosító erdei védőházat érintve Vonyarcvashegyre vezeti át a 
túrázókat.

GPS-koordináták: 46.782824, 17.295033

NAGYMEZŐ  
ERDEI PIHENŐHELY
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Hazánk leglátogatottabb turisztikai térsége a Balaton és környéke; a projekt során határo-
zottan nem a vízparti, hanem a háttértelepülések rejtett kincseit is bemutató helyszíneken 
végeztünk fejlesztéseket.

A Magyar Természetjáró Szövetség konzorciumi vezetésével, a VERGA Zrt. és a Bakonyerdő 
Zrt. működési területén zajló beruházások egy-egy turisztikai szempontból frekventált terüle-
ten új vagy felújított attrakciókat alakítanak ki, egyes beavatkozási helyszíneken pedig az erdő 
látogatóit fogadó közjóléti berendezések újulnak meg a kor elvárásainak megfelelő, hosszú 
távon is fenntartható kivitelben. Az építések, felújítások ezáltal tovább növelik a már meglévő 
turisztikai desztinációk és attrakciók látogatottságát, a projekthez kapcsolódó túraajánlatok 
pedig hosszabb és gyakoribb szabadidő-eltöltést biztosítanak a térségben.

A térség legszebb gyalogtúráiból válogatás is készült, amely a www.termeszetjaro.hu honla-
pon érhető el: A Balaton vidékének legszebb túrái és a Bakony legszebb túrái.

A fejlesztések a GINOP 7.1.2.-15-2017-00021-es kódszámú projektben valósultak meg.

https://www.termeszetjaro.hu/hu/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/list/a-balaton-videkenek-legszebb-turai/206869955/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/list/a-bakony-legszebb-turai/118197461/

