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• Közjóléti és turisztikai fejlesztések az Ipoly Erdő Zrt.-nél

- A 2000-es évek közepétől stratégiai területté vált a közjólét és turisztika
fejlesztése

- A társadalmi, gazdasági folyamatok változása mellett a látogatói
igények tették kiemelkedően fontos feladattá

- Az erdőgazdaságnak egyre több lehetősége nyílt a természeti
adottságok, a kulturális és történelmi értékek bemutatására

- Uniós források bevonásának lehetősége új lendületet adott, 2008-tól
nagyobb léptékű fejlesztések indultak

- Az Ipoly Erdő Zrt. 2010 óta zajló közjóléti és turisztikai fejlesztéseinek
összes ráfordítása 4,8 Mrd Ft

- Az Ipoly Erdő Zrt. mára a térség meghatározó turisztikai szereplőjévé
vált:

- 251 ezer szolgáltatásért fizető/regisztrált látogató évente

- több, mint 20 ezer vendégéjszaka évente
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• Új lehetőségek

- 2014-ben az erdőgazdaság partnerségi megállapodást köt a

Magyar Természetjáró Szövetséggel

- A 2014-ben kezdődő uniós pályázati ciklusban közös,

konzorciumi keretben zajló fejlesztéseket sikerült megvalósítani

- VEKOP pályázati kiírás: lehetőség a Pest megyei térség

fejlesztésére

- Királyrét a térség leglátogatottabb területe: 500 ezer látogató/év

- A jelenleg zajló fejlesztést a látogatószám dinamikus

emelkedése és az igények változása tette szükségessé
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• Királyréti Kirándulóközpont

Királyrét központjában az egykori erdészlak
felújított és kibővített épületében kapott helyet
egy hely- és gazdálkodástörténeti bemutató. A
bemutatóhely a környék (Szokolya Huta) gazdag
múltjával, az itt folytatott bányászat, vaskohászat
és erdőgazdálkodás történeti emlékeivel szeretné
megismertetni az érdeklődőket.

A létesítmény gazdagítja Királyrét, mint turisztikai
központ szolgáltatásait.

Teljes bekerülés: 205 millió Ft

VEKOP: 145 millió Ft

Erdőgazdaság saját forrás: 60 millió Ft

Pályázaton kívüli megvalósítások:
- Múzeum berendezése

- Kert kialakítása, pergola

- Értékesítő helyek berendezése

Erdőgazdaság saját forrás: 21 millió Ft
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• Kilátó a Várhegyen

A Királyrét fölé emelkedő Várhegyen, a

környező fák lombkoronaszintjéhez

igazított kilátó épül.

A Várhegy 359 méter magas csúcsának

közelében épülő, faszerkezetű torony

konzolos kilátószintjéről remek panoráma

nyílik majd a környező tájra. A szinteken

egy-egy pihenőpad nyújt kényelmet a

megfáradt turistáknak.

A Várhegy kilátó kivitelezési szerződése

61 millió Ft összegű, ez a projekt 100

százalékban támogatott.

A projekt tervezett megvalósulása:

2019 ősz
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• Pálos kolostor emlékhely 

Márianosztra-Toronyalja

A pálosok történelmi jelenlétét hivatott hirdetni az

egykori kolostor romja fölött épülő emlékhely.

Projekt tervezett megvalósulása: 2019 ősz

• Irma forrás pihenőhely

Magyarkút

Verőce mellett, az OKT útvonalán található a

népszerű turistacélpont. A ma is működő forrás

mellett pihenőhely és játszótér épül.

Projekt tervezett megvalósulása: 2020
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


