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KEDVES TERMÉSZETJÁRÓ!
Az elmúlt nyáron nagyon sokfelé jártunk a családommal, 
mégis, amikor megkérdeztem a fiaimat, hogy mi tetszett 
a legjobban, azt válaszolták, hogy az evezés és a Balaton 
körbebiciklizése. Pedig amikor eveztünk hideg volt, esett  
az eső, sőt még vízbe is borultunk, és a Balaton-kör is  
fárasztó volt a nagy kánikulában. Akkor mégis miért ez  
a legszebb nyári élményük? Egy túra után más íze van  
az ebédnek, a fagylaltnak, és nehezen elmesélhető, hogy 
milyen érzés felérni a csúcsra vagy fáradtan megérkezni  

az esti szálláshelyre. Ezek valódi élmények, nem kell hozzá okostelefon, nem 
hiányzik a virtuális valóság. Ilyen pillanatokat mindenkinek érdemes átélni. 

Az elmúlt években rég nem látott fejlesztések történtek az aktív turizmus  
területén: turistaházak, erdei iskolák, kirándulóhelyek újultak meg,  
kerékpárutak, kilátók, látogatóközpontok, sífelvonók épültek. 

Újraindítottuk a vándortáborokat, kiépültek a táborhelyek és az útvonalak.  
Nyárra további vízitúra megállóhelyek, lovastúra-útvonalak kerülnek  
kialakításra, és elkezdődik több kisvasút felújítása is. 

A fejlesztés azonban nem maga a cél, hanem lehetőség arra, hogy megismerjük 
hazánkat, élményekkel, kalandokkal gazdagodjunk, és jólesően elfáradjunk  
családunkkal vagy barátainkkal.  Ha megvalósulnak az aktív turisztikai  
elképzeléseink, akkor Magyarországon is rendkívül színvonalasan tölthetjük  
el szabadidőnket változatos erdeinkben, hegyeinkben, szelíd folyóinkon.  
Aki rendszeresen túrázik, mozog, kevesebbet lesz beteg, pozitívabbak lesznek  
a gondolatai, szeretni és óvni fogja a természetet.

Bízunk abban, hogy ezekkel a fejlesztésekkel örömet szerzünk azoknak, akik  
eddig is lelkes természetjárók voltak, és szeretnénk, ha a jövőben még többen 
élnék át, milyen körülnézni egy kilátó tetejéről, milyen szalonnát sütni egy  
turistaház udvarán, beszélgetni egy sífelvonón, vagy egy túra után fáradtan  
elbóbiskolni a kisvasút ütemes zakatolására…

Révész Máriusz
kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért 
felelős kormánybiztos



TERMÉSZETKÖZELI ÉLMÉNY 
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
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2010-ben a természetjárás új korszaka kezdődött el  
Magyarországon. A kormány 2010 óta kiemelt figyelmet fordít  
a túrázáshoz, természetjáráshoz kapcsolódó fejlesztésekre.

Az állami erdőgazdaságok és a nemzeti parkok beruházásainak 
köszönhetően ma már egyre többen ismerhetik meg 
Magyarország természeti kincseit!

A fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt 10 évben  
75 százalékkal nőtt a nemzeti parkok regisztrált látogatóinak  
a száma, 2016-ban már megközelítette az 1,6 millió főt.

Már 40 díjazott  országszerte!

AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI 
LÉTESÍTMÉNYE

FELÚJÍTOTT 
ÖKOTURISZTIKAI 
KÖZPONT

18

ÚJ
ÖKOTURISZTIKAI 
KÖZPONT

25
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Egy túra csúcspontja, amikor a hegy tetején felmászunk  
a kilátóba és végignézünk az elénk táruló vidéken. 
Országszerte számos helyen találkozhatunk újonnan  
épített vagy felújított kilátókkal. 

A közelmúltban számos turistaház épült vagy újult meg.  
Ma már szinte minden túraútvonalon színvonalas 
szálláslehetőségek várják a természetjárókat.

MAGYARORSZÁG FELÜLNÉZETBŐL

SZÁLLÁSHELYEK

ÚJ ÉS FELÚJÍTOTT KILÁTÓK ORSZÁGSZERTE

IGÉNYES TURISTASZÁLLÁSOK AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN

KILÁTÓK 
MAGYARORSZÁGON

81

TURISTAHÁZAK

184

ÚJ 
KILÁTÓK

37

ÚJ 
HÁZAK

27

FELÚJÍTOTT
KILÁTÓK

31

FELÚJÍTOTT
HÁZAK

79

A nyári táborként is működő erdei iskolákban a gyerekek játszva  
ismerhetik meg hazánk gazdag élővilágát és természeti értékeit.

A fejlesztéseknek köszönhetően 2018-ban már 80 ezer gyermeket 
várnak az erdei iskolák.

ISKOLÁK A TERMÉSZETBEN

ERDEI
ISKOLA

58

ÚJ 
ERDEI ISKOLA

13

FELÚJÍTOTT
ERDEI ISKOLA

24

Galya-kilátó Csasztai-kilátó Szigligeti-kilátó

Hármashatár-hegyi Turistaház Galyatető Turista Centrum Som-hegyi Turistaház

Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola Mecsek Erdő Háza - Mókus suli Stajer-házi Erdészeti Erdei Iskola
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A Magyar Természetjáró Szövetség által működtetett új  
termeszetjaro.hu oldalon több száz remek túra és több ezer 
érdekes hazai látnivaló, természeti kincs és érdekes úti cél 
közül válogathatunk.

A LEGJOBB TÚRÁK ÉS HAZAI 
ÚTI CÉLOK EGY HELYEN

Az Országos Kékkört érintő 2,7 milliárd forintos  
fejlesztéseknek köszönhetően mára teljes mértékben – 
mind a 2553 kilométeren – megvalósult a túraútvonal  
felmérése, jelzésfelújítása és útmutató táblázása.  
Nemzetközi színvonalú turistacentrum épült Galyatetőn,  
és építészeti díjakat halmozva megújult a kilátó is. 

A projekt által érintett turistautak mentén számos pihenőhely,  
forrás, esőbeálló helyreállítása is megtörtént.

Magyarországon több mint 20 ezer kilométernyi turistaút 
van, amelyből eddig 7000 km-t mértek fel és rögzítettek  
digitálisan a Magyar Természetjáró Szövetség munkatársai.

ÚJJÁSZÜLETETT 
AZ ORSZÁGOS KÉKKÖR
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Három gyönyörű helyszínen (Csesznek, Cuha-völgy,  
Tatabánya) összesen tíz különböző nehézségű via ferrata  
várja Magyarországon a kalandvágyókat. A következő három 
évben 10 új vasalt út készül.

Országszerte közel 40 barlang látogatható. Ezek többségében 
vezetett kalandtúrákon is részt lehet venni. 

12 barlang a szélesebb közönség igényeit is ki tudja elégíteni 
idegenvezetéssel, kiépített útvonalakkal. Ezek közül 2010 óta 
9 újult meg. 

A fejlesztéseknek is köszönhetően a barlangi programokon 
részt vevők száma az elmúlt évben megközelítette a félmilliót.

VASALT UTAKON 
A HEGYOLDALBAN

KALANDOK A FÖLD ALATT 

VASALT ÚTVASALT ÚT
ÚJ

BARLANG 500 000 FŐ
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AZ ORSZÁGOS KÉKKÖR 
2,7 MILLIÁRD FORINTOS 
FEJLESZTÉSEI
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Az ország legszebb helyeit kisvasúttal is felfedezhetjük.  
A 21 kisvasúton közel másfél millióan utaztak 2016-ban.  
Egyre több helyen újítják, bővítik a vonalakat és a kocsikat,  
mozdonyokat.

A Börzsönyben, 2016-ban átadott Márianosztra –  
Nagyírtáspuszta közötti szakasszal megvalósult  
a természetjárók több évtizedes álma: a 22 km hosszan  
végigutazható Szob és Nagybörzsöny közötti szakasz  
ma Magyarország egyik leglátványosabb hegyi pályája.

ORSZÁGSZERTE FEJLESZTIK 
A KISVASUTAKAT

ELKÉSZÜLT A TRANSZ-
BÖRZSÖNYI KISVASÚT

A LEGNÉPSZERŰBB 
KISVASUTAK: 

Széchenyi-hegyi Gyermekvasút 
Látogatószám 2016-ban: 327 ezer fő

Szilvásváradi Erdei Vasút 
Látogatószám 2016-ban:  270 ezer fő

Lillafüredi Állami Erdei Vasút 
Látogatószám 2016-ban: 229 ezer fő



Megnyitottuk az erdőket a kerékpárosok számára.  
2010 óta már több mint 1000 km-nyi erdei úton  
kerékpározhatunk.

Autómentes környezet és könnyű terep várja 
a családdal túrázókat a hazai árvízvédelmi töltéseken – 
országszerte több, mint 4000 km-en. 

Két páratlan szépségű kerékpáros túraútvonal jött létre 
Pannonhalma–Balatonfüred és Fertőd–Keszthely kö-
zött, így közel 250 km új útvonalon kerékpározhatnak 
a bringások hazánk észak-dunántúli részén. 

A határokon átnyúló együttműködés eredményeként
összesen 500 km kerékpárút épült meg.

2010 óta 9 kerékpáros közbringarendszer létesült 
hazánkban.

Az előző kormányok idején egymástól elszigetelt, különálló  
kerékpárutak épültek az országban. A mostani kormány 
elkezdte összehangolni a kerékpáros fejlesztéseket és  
összekapcsolni a szigetszerűen kialakult kerékpárutakat.

KERÉKPÁROS TURIZMUS
ÖSSZEKAPCSOLJUK
A KERÉKPÁRUTAKAT 
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A magyarországi sípályák fejlesztésének célja, hogy 
a családok és a kezdő síelők számára alkalmas téli  
sportolási lehetőséget nyújtsanak hazai hegységeinkben.

Négyévszakos fejlesztések valósultak meg a Bakonyban és 
a Mátrában, ennek köszönhetően a felvonók egész évben 
nyitva tarthatnak. Nyáron élményparkok és más turisztikai 
attrakciók várják az aktív kikapcsolódásra vágyókat.

www.erdeivandor.hu  |  www.vizivandor.hu

A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyerekek hazai  
táboroztatásának támogatására.

A Vándortábor program eredményeként 

2018-ban akár 10.000 tanuló is eljuthat gyalogos, vízi és 
kerékpáros vándortáborba.

SÍPÁLYA FEJLESZTÉSEK

VÁNDORÚTON ERDŐN, VÍZEN, 
KÉT KERÉKEN

EGYRE TÖBBEN A HAZAI SÍTEREPEKEN

ülőszékes felvonó épült 
kerékpárszállítási 
lehetőséggel

kerékpárútvonalakat jelöltek ki 
a sípályákon hegyi- és 
túrakerékpárosok számára

már 1700 gyerek vehetett részt vándortáborokban,

kiépült 24 táborhely és 8 vándortábor-útvonal,

500 pedagógus vett részt a Testnevelési Egyetemen 
szervezett vándortábor-vezető képzéseken.



Név

Cím

E-mail

Mobil-
telefon

Aláírás

Irányítószám             Település

Út, utca, tér           Házsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

Életkor

Vonalas 
telefon 

A küldemény feladásának díja a hatályos postai díjszabásban meghatározott díj, 
amelyet megtalálhat a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu).

Maradjon velünk kapcsolatban, és ismerje meg a legfontosabb kormányzati intézkedéseket!
Töltse ki, tegye borítékba, és küldje el részünkre az alábbi űrlapot!

Postacím: MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1896

MARADJUNK
KAPCSOLATBAN!

Tájékoztató: személyes adatai (név, életkor, cím, lakcím, telefonszám) megadásával és aláírásával hozzájárul, hogy a közölt  
személyes adatait Magyarország Kormánya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  
CXII. törvény (Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján kezelje. Az adatkezelés célja, hogy a kormány párbeszédet folytasson  
az állampolgárokkal, kikérje véleményüket, és tájékoztatást nyújtson számukra az aktuális intézkedésekről és eredményekről.  
Magyarország Kormánya nevében az adatkezelői feladatokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.)  
látja el. A személyes adatok feldolgozását a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (központi cím: 1081 Budapest, Csokonai 
utca 3., postacím: 1389 Budapest, Pf. 133) végzi. Személyes adatai kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől.  
A személyes adatok helyesbítését, zárolását, törlését az adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozatával (leiratkozas.kormanytajekoztato@
mk.gov.hu; Miniszterelnöki Kabinetiroda: 1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.) bármikor kezdeményezheti. A személyes adatok  
helyesbítése, zárolása, törlése a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül történik meg. Amennyiben az adatkezelés  
jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  
Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat. A közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza,  
külföldre nem továbbítja. Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-78061/2014. számon  
nyilvántartásba vette. A kiadásért és szerkesztésért felel: Miniszterelnöki Kabinetiroda, Nyitrai Zsolt (1055 Budapest,  
Kossuth tér 1–3.), fotó: Egri Csaba, Garancsi Kata, Ipoly Erdő Zrt., MTI, Magyar Természetjáró Szövetség, Pelsőczy Csaba, shutterstock


