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A tervezett fejlesztések megtekintéséhez keresse fel webol-
dalunkat a projekt.mtsz.org címen!

A pályázat konzorciumban valósul meg, konzorciumvezető  
a Magyar Természetjáró Szövetség, konzorciumi tag az Ipoly 

Erdő Zrt.

A főváros környékén lakó mintegy hárommillió ember egész-
séges kikapcsolódásához és a szabadidő tartalmas eltöltésé-
hez kínálnak kiváló helyszínt a projekt fejlesztési térségének 
erdőterületei.

A Börzsönyben az elmúlt években nagy előrelépések történ-
tek az aktív turizmus feltételeinek megteremtésére. A termé-
szetjáró turizmus kínálata szorosan kapcsolódik az ökoturisz-
tikai kínálathoz, amely magában foglalja a védett természeti 
területeket (többek között nemzeti park, természetvédelmi te-
rületek, natúrpark), tanösvényeket, látogatóközpontokat.
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GYALOGSZERREL FELFEDEZNI  
A BÖRZSÖNY TURISZTIKAI  
TERMÉKKÍNÁLATÁT

Királyrét központjában, az egykori erdészlak felújított és kibő-
vített épületében kap helyet a Királyréti hely- és erdei gazdál-
kodástörténeti bemutató. A bemutatóhely a környéken folyta-
tott erdei gazdálkodás történetével kívánja megismertetni az 
érdeklődőket.

Az egykor iskolaként is működő épület a jelenlegi rekonstruk-
ció során lakószárnyra és múzeumszárnyra kerül felosztásra, 
utóbbi részhez nyilvános vizesblokk és kereskedelmi egysé-
gek (ajándékbolt és büfé) csatlakoznak, a teljes körű akadály-
mentesítést is biztosítva.

A múzeumszárnyban Királyrét geológiai, tájhasználati, szak-
matörténeti bemutatása valósul meg korszerű múzeumtech-
nikai eszközökkel.

KIRÁLYRÉTI  
KIRÁNDULÓKÖZPONT

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK

Az Ipoly Erdő Zrt. a Szokolya-Királyréttől mintegy 400 méterre 
található Vár-hegyen, a környező fák lombkoronaszintjéhez 
igazodó kilátót épít. A Vár-hegy 358,7 méter magas csúcsához 
közel épülő, faszerkezetű kilátótorony konzolos kialakítású ki-
látószintjéről remek kilátás nyílik a környező tájra. A közbenső 
szinteken és a legfelső szinten egy-egy pihenőpad nyújt ké-
nyelmet a megfáradt turistáknak.

KILÁTÓ A VÁR-HEGYEN

A pálosok börzsönyi jelenlétének állít emléket a toronyaljai 
egykori pálos kolostor romjai fölé helyezett, fából készült  
emlékhely. A templom bővített szentélyének méreteihez il-
leszkedve, a szentély eredeti funkcióját szem előtt tartva  
kerül kialakításra a tervezett építmény, a még meglévő  
épületelemek megóvásával.

PÁLOS KOLOSTOR EMLÉKHELYE – 
MÁRIANOSZTRA-TORONYALJA

Az Országos Kéktúra útvonalán található Verőce-Magyarkút-
hoz közeli Irma-forrás melletti rétre épülő, játszótéri elemek-
kel kiegészített pihenőhely természetes anyagokból kerül 
kialakításra.

A kialakítandó pihenőhely alkalmas hosszabb-rövidebb túrák 
és rendszeres szabadidős tevékenységek (futás, gyaloglás, 
kerékpározás) be- és kiszállópontjának, de önálló úti célként  
is megállja a helyét.

VERŐCE-MAGYARKÚT –  
AZ IRMA-FORRÁS PIHENŐHELYE
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A pályázat konzorciumban valósul meg, konzorciumvezető  
a Magyar Természetjáró Szövetség, konzorciumi tagok  
a Pilisi Parkerdő Zrt. és Mogyoród Nagyközség Önkormányzata.

A főváros környékén lakó mintegy hárommillió ember egész-
séges kikapcsolódásához és a szabadidő tartalmas eltöltésé-
hez kínálnak kiváló helyszínt a projekt fejlesztési térségének 
erdőterületei. Az erdőket kezelő állami erdőgazdaság, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. fél évszázada a természetjárás, a természetvé-
delem és a fenntartható gazdálkodás összehangolására tö-
rekszik. A térségben a szervezett természetjárás hajnalán, az 
1800-as évek közepén indultak az első turisztikai fejlesztések, 
így a főváros környéki erdők napjainkra  az egyik leglátogatot-
tabb turisztikai célponttá váltak.
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GYALOGSZERREL FELFEDEZNI  
A BUDAPEST KÖRNYÉKI  
HEGYSÉGEK ÉS  
A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG  
TURISZTIKAI TERMÉK- 
KÍNÁLATÁT

→ Kilátók: A projekt keretében két új kilátó is épül: a szadai 
geodézia torony funkcióbővítésével a Margita-kilátó, amely 
egy eddig kevésbé ismert térségre nyit panorámát, valamint 
a Lajos-forrás fölé emelkedő, Szentendre városához tartozó 
Bölcső-hegyi kilátó, ahol a Visegrádi-hegységre kilátást adó 
korábbi építmény emléke elevenedik fel.

→ „Négy évszakos kunyhók”: A kunyhók az év 365 nap-
ján menedéket nyújtanak a túrázóknak és kirándulóknak:  
Hideg-völgyi kunyhó, Magasrakodói ház, Szépjuharfai 
kunyhó, Jenő kunyhó, Kuruclesi úti épületek.

→ Budakeszi Vadaspark: Új madárröpdék és fedett látogatói 
tér teszik majd még vonzóbbá a vadasparkot.

→ Gödöllői Arborétum: Az egyre népszerűbb Gödöllői  
Arborétumban új színpad és illemhely létesül.

→ Kiemelt hangsúlyt kap az erdőterület biztonságos látogat-
hatósága. Ennek keretében megújul a Róka-hegyi-bánya, a 
Spartacus-ösvény, a Holdvilág-árok és a Boldog Özséb-ki-

látó környezete.

→ Megszépül a források környezete, a Dera-szurdok és  
a Dobogókői körsétányhoz tartozó kis hidak rendszere, sor 
kerül a Bertényi Miklós Füvészkert fejlesztésére, valamint új 
hidak létesülnek az Apát-kúti-völgyben. Megújul a Valkói er-

dei szabadidőpark és a „Horthy-garázsnak” nevezett erdei 
pihenő.

→ A fővárosban kiemelt helyszín a Hármashatár-hegy térsége, 
ahol erdei tanösvény kerül kialakításra, valamint a hűvösvöl-

gyi Nagy-rét környéke, ahová erdei fitneszpark és futópálya, 
továbbá tematikus játszótér épül.

A PILISI PARKERDŐ Zrt.  
FŐBB FEJLESZTÉSEI, RÖVIDEN

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK

→ Szent László Kilátó-kápolna: Az önálló fejlesztésű Szent 

László tanösvény kiindulópontja a Makovecz Imre tervei 
alapján épült Szent László Kilátó-kápolna. Az épületben 
kialakításra kerül a környék védett növény- és állatfajait, 
valamint a település nevezetességeit bemutató természet-
védelmi, földrajzi és helyismereti kiállítás.

→ Természetes Energia Állomás: A hagyományos pihenő- 
helyekhez képest újszerű, automatizált megoldások al-
kalmazására kerül sor: napelempark és innovatív pi-
henőhely létesül, amely az alternatív energiaforrások 
(napelem és szélgenerátor) gyakorlati bemutatását  
szolgálja. A pihenőhely attrakcióinak repertoárjában  
játszótér, növénylabirintus és szélmalom is szerepel.

→ Forrásvidék: A Mogyoród nagyközségben eredő Mogyo-
ródi-patak egyik forrásvidékén egy fából készült erdei 
játszótér, valamint egy úgynevezett mezítlábas ösvény 
(Kneipp-ösvény) létesül. Ez utóbbi különlegessége az,  
hogy magyarországi viszonylatban a legtöbb különböző fe-
lülettel fog rendelkezni.

→ Szent László Emlékhely és Látogatóközpont: A látoga-
tóközpont méltó emléket állít Szent László királynak és a 
győztes mogyoródi csatának. A látogatóközpontban kap 
helyet a Szent László király életét és az 1074-es mogyoródi 
csatát bemutató kiállítás, egy helytörténeti kiállítás, a fővá-
ros környékének turisztikai és természeti értékeit bemutató 
kiállítás, valamint egy ajándéktárgy-értékesítő hely.

→ Pataksétány és vízimalom: A településen belül sétány fog 
levezetni a patak mellé, amely végig a meder mentén ha-
lad majd. Egy egyedi tervezésű vízimalommakett készül  
a patakmeder mellé.

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
FEJLESZTÉSEI

A tervezett fejlesztések megtekintéséhez keresse fel webol-
dalunkat a projekt.mtsz.org címen!


