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1. MÓDSZERTANI KERETEK
A dokumentum célja az aktív turisztikai potenciál erősítése a Pest megyei Szobi járás egészében és az
azzal szomszédos, szlovákiai Nyitrai kerületben fekvő Érsekújvári és Lévai járások szélesebb
értelemben vett határ menti településein. A potenciál erősítésének tervezése kapcsán bemutattuk a
terület természetföldrajzi adottságait, elemeztük az idegenforgalmi mutatóit, feltártuk a közlekedési
helyzetét, majd felvázoltuk a térség turisztikai adottságait témákra, illetve településekre bontva
egyaránt. A térség helyzete és potenciálja alapján megfogalmaztuk javaslatainkat a cél elérése
érdekében, melyek mentén projektjavaslatokat dolgoztunk ki.
A térség helyzetének elemzéséhez három fő forrásból szereztünk adatokat:


Online adattárak: az idegenforgalmi adatokat Magyarországra vonatkozóan a TEiR-ből és a
Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási adatbázisából töltöttük le. A TEiR adatai 2014-ig, a KSH
adatai 2017-ig voltak elérhetők. A KSH adatai közül többet nem tudtunk elérni adatvédelmi okok
miatt, azokat a TEiR-ből pótolni tudtuk 2014-ig. A magyarországi adatok rendelkezésünkre álltak
településszinten is, így ebben a léptékben kerültek bemutatásra. A szlovákiai adatok esetében a
legkisebb elérhető lépték a járási szint volt, ezért csak járásokra vonatkozóan elemeztük az
idegenforgalmi mutatókat. Az adatokat a szlovák statisztikai hivatal adatbázisából, a DATAcuberól gyűjtöttük le. Az adatokat grafikusan ábrázoltuk a könnyebb összehasonlítás érdekében.



Dokumentumelemzés során feltárt adatok: a felhasznált adatok forrásai korábbi tanulmányok
elkészítésekor alkalmazott egyedi adatbeszerzések és saját adatfelvételek esetében a témához
kapcsolódó egyéb tanulmányok, helyzetelemzések, stratégiák és korábbi fejlesztési programok is
lehetnek.



Honlapok: Adatokat gyűjtöttünk különböző honlapokról is, mely adatokból magunk állítottunk fel
saját adatbázist. Ilyen honlapok voltak például a szallas.hu, a booking.com, a menetrendek.hu,
vagy a kisvasutak honlapjai. Az adatokat táblázatos formában közöltük.

A terület turisztikai potenciáljáról előzetesen a települések honlapjairól, turistáknak szóló
honlapokról tájékozódtunk. Az adottságok előzetes megismerése után, azokra fókuszálva
terepbejárást végeztünk a Szobi járás egészén, illetve a szlovák terület közvetlen határ menti részén.
A terepbejárás során szerzett tapasztalataink és előzetes ismereteink alapján határoztuk meg a
térség aktív turisztikai potenciálját.
A térség helyzetének elemzését, illetve turisztikai lehetőségeinek egy részét térképen ábrázoltuk
térinformatikai módszerrel. A térképeket HD72 EOV vetületi rendszerben készítettük el, a
magyarországi rendszerhez illeszkedően.
A feltárt turisztikai potenciál alapján megfogalmaztuk a térség idegenforgalmának fejlesztésére
vonatkozó lehetőségeket. A lehetőségek közül több kiemelésre került, melyek mentén
projektjavaslatokat dolgoztunk ki.
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2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Jelen dokumentum célja a Pontibus Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás határon átnyúló
idegenforgalmi fejlesztésének megalapozása.
A dokumentum hatásköre a magyarországi Szobi járás egészére, továbbá a szlovákiai Érsekújvári és
Lévai járás határ menti településeire terjed ki, melyek akcióterületet alkotnak. Az akcióterület a
magyar oldalról tizenhét, a szlovák oldalról huszonhét települést foglal magában.
Az idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek feltárása érdekében elemeztük az akcióterület helyzetét (3.
fejezet), turisztikai potenciálját (4. fejezet), mely alapján fejlesztési javaslatokat (5. fejezet), konkrét
projektjavaslatokat dolgoztunk ki (6. fejezet).
A helyzetelemzés során megvizsgáltuk a terület természetföldrajzi viszonyait, melyen belül
bemutattuk a terület domborzati és vízrajzi jellemzőit. Elemeztük a terület megközelíthetőségi
helyzetét, mely alapján kiderült, hogy az akcióterület legtöbb települése – különösen a magyar
oldalon fekvők – személygépjárművel jól megközelíthetők, illetve tömegközlekedéssel is viszonylag
egyszerűen elérhetők közúton és vasúton egyaránt. A térségben haladó kisvasútútvonalak fokozzák a
turisztikai élményt, és településeket is összekötnek. A terület kerékpárút hálózata viszonylag sűrű,
mely kedvez a kerékpártúrázóknak. Elemzésre kerültek az akcióterület idegenforgalmi adatai,
melyeket a Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási adatbázisából, a TEiR-ből és a szlovák
statisztikai hivatal honlapjáról, a DATAcube-ról töltöttünk le. A határ két oldaláról származó adatok
összehasonlítását nehezítette, hogy a szlovákiai adatokat településszinten nem értük el, így azok az
elérhető legkisebb léptékben, járásszinten kerültek elemzésre. Az elérhető adatok alapján feltártuk
az akcióterület vendéglátóhelyekkel való ellátottságát, illetve elemeztük az egyéb, valamint a
kereskedelmi kategóriákba sorolt szálláshelyek jellemzőit a Szobi járásra vonatkozóan.
A helyzetelemzést követően a térség turisztikai potenciálját tártuk fel. Az feltárás során világossá vált,
hogy az akcióterület turisztikai potenciálja széleskörű, számos kategóriát tudtunk létrehozni, melyek
alapjai lehetnek a turisztikai fejlesztésnek. Ilyen kategóriák például vízi sportok és horgászat
fejlesztése, hiszen a terület gazdag vizekben, vagy a Börzsöny erdői túrázásra adnak lehetőséget,
különösen az attrakciók bővítését követően. A kategóriák egyértelműen arra utalnak, hogy a térség
potenciálja az aktív turizmus fejlesztésére kínál lehetőséget.
A potenciálok mentén, az aktív turizmusra fókuszálva javaslatokat fogalmaztunk meg a térség
idegenforgalmi fejlesztésének érdekében. Ezek alapján választottuk ki azokat a lehetőségeket,
melyekre projektjavaslatokat dolgoztunk ki. A projektjavaslatok megfogalmazása és kidolgozása
során figyelembe vettük a térség lehetőségeit és korlátait, valamint az aktuális turisztikai trendeket,
turista igényeket. Az elkészült projektjavaslatok a térség gasztronómiai potenciáljának kiaknázását, az
attrakciók bővítését, a túraútvonalak fejlesztését és tematizálását, valamint a határon átnyúló
kapcsolatok erősítését célozzák meg.
A javasolt projektek megvalósulása hozzájárulhat a térség turisztikai kínálatának bővítéséhez, mely
nagyobb látogatószámot, ez által magasabb turisztikai bevételt generálhat a jelenlegi helyzetnél.
Ezen előnyök elérése érdekében javasolt a projektek gyakorlatba ültetése, azok egységes egészként
kezelése a fő kapcsolódási pontok mentén.
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3. HELYZETFELTÁRÁS
3.1. A célterület lehatárolása
A jelen projektelőkészítő dokumentum hatáskörébe a magyarországi Szobi járás egésze (17
település), illetve az azzal szomszédos szlovákiai Érsekújvári járás 11, és a Lévai járás 16 határ menti
települése tartozik. A Szobi járás Pest megye északi részén terül el, míg az Érsekújvári és a Lévai járás
Szlovákia déli részén, a Nyitrai kerületben található (1. térkép).

1. térkép: A célterület elhelyezkedése

Forrás: PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás stratégiája

A Szobi járás települései közül kettő – Szob (2 587 fő) és Nagymaros (4 750 fő a 2017-es adatok
szerint) – alacsony népessége ellenére városi jogállású, a többi község. A járásban négy település,
Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Perőcsény és Tésa az aprófalvak közé sorolható, mert lakosságuk nem
haladja meg az 500 főt. A többi település lakossága 600-1 200 fő körüli, illetve 1 600-3 800 fő közötti.
A dokumentum hatáskörébe tartozó szlovákiai települések közül kettő rendelkezik városi ranggal,
Párkány (10 524 fő) és Ipolyság (7624 fő a 2011-es adatok szerint). Ez a két város lényegesen
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népesebb, mint a Szobi járás városai, illetve ezek teszik ki a célterületbe tartozó szlovák terület
lakosságának felét. Azonban az aprófalvak aránya nagyobb, mint a Szobi járásban, hiszen a 27
érintett településből 13 község lakossága nem haladja meg az 500 főt. A többi település lakossága
600-1200 fő közötti.1
A vizsgált magyarországi és szlovákiai települések alacsony lakosságszáma a határ menti, periférikus
fekvésre, illetve természetföldrajzi adottságokra vezethető vissza.

3.2. A célterület fekvése, természeti adottságai
A Szobi járás területét délről a Duna, északnyugatról az Ipoly, keletről a Börzsöny és a Nógrádimedence határolja, nyugati és északi része ország és megyehatár is egyben. Az érintett szlovákiai
területek a Szobi járással szomszédosak, a Duna és az Ipoly választja el egymástól a magyarországi és
szlovákiai területeket. A Dunától északra a Garam völgye terül el, a Garam és az Ipoly között síkságok
és dombságok találhatók, melyeken jellemzők a szántóföldi művelésre szánt területek, míg az Északiközéphegység egyes határon átnyúló hegyvonulatait pedig jellemzően erdők borítják. Az akcióterület
legnagyobb hányadát az erdőterületek és a mezőgazdasági területek teszik ki, de foltokban
találkozhatunk rétekkel, gyümölcsösökkel, valamint elszórtan, kis területen szőlőterületekkel (1. kép
és 2. térkép).

1. kép: Szántó Ipolybélnél és hegyek Márianosztránál

Forrás: Saját fotó

1
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2. térkép: A terület területhasználati besorolásai

Forrás: Saját térinformatikai szerkesztés

A Szobi járásban terül el az Északi-középhegység köznapi értelmezés szerinti legnyugatibb tagjának, a
Börzsönynek mérvadó része. A jellemzően vulkáni kőzetek alkotta Börzsöny egy kis területen
Szlovákiába is átnyúlik, a Kovácspataki-hegyek néven (Burda/Helembai-hegység). A Börzsöny
legmagasabb csúcsa a 938 méter magas Csóványos, amely Pest és Nógrád megye határán
csúcsosodik. A hegycsúcsról a Dunakanyarra és a Magas-Tátrára is gyönyörű kilátás nyílik. A Börzsöny
8

változatos táji adottságai erősítik a térség turisztikai potenciálját. Ennek keretében a Szobi járás
területe kiváló túraútvonalakat kínál az aktív pihenésre vágyók számára. Azonban a hegység belsőbb
részein fekvő településekre – például Márianosztra, Kóspallag és Szokolya – Ipolydamásd felől
keskeny, kanyargós út vezet, mely ugyan szép természeti környezetben halad, de beláthatatlansága
miatt kevésbé biztonságos. Ugyanakkor Tésa is erdős területen fekszik, melyre Vámosmikola felől
hosszú (kb. 10 km) szűk és beláthatatlan, rossz minőségű erdei út vezet, mely az elérhetőségét
korlátozza.
A szlovákiai térség természetföldrajzi adottságait a Helembai-hegység, az Ipoly és a Garam határozza
meg, mely a szép természeti környezetből fakadóan lehetőséget kínál a turisztikai lehetőségek
fejlesztésére.2
A Börzsöny forrásokban gazdag, (ismereteink szerint a hegységben legalább 350 forrás fakad) a
magyarországi középhegységek vonatkozásában egyedülálló értéket jelent. E források zömének vize
ma még tisztának mondható (2. kép).

2. kép: Forrás Kemencénél

Forrás: Saját fotó

A hegyekben számos rövid, nagy esésű patak fut, melyek érzékenyek a csapadékviszonyokra a
hegység kevésbé vízáteresztő alkotókőzete miatt, így gyakran árvizek alakulhatnak ki a heves
esőzések és hóolvadás után. A patakok legtöbbje az Ipolyba torkollik. A térségben a Duna jelentős
arculatformáló tényező. A hegységben természetes eredetű állóvizek nincsenek. A néhány kisebb
felületű víztükör inkább összefutott csapadékvizek, felduzzasztott patakok.3 A szlovákiai oldal is
gazdag forrásokban. A Lévai és Érsekújvári járás jelen dokumentum által érintett részén 64 földalatti
2
3
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forrás található, melyek a Garam és a Duna vízgyűjtőjét képezik. A Vág vízgyűjtő területén pedig több
mint 500 forrás fakad az érintett járásokban. A szlovák oldal természetföldrajzi viszonyait
meghatározó vízfolyások a Duna, a Garam és az Ipoly.4
A határ menti térség területei a védettség különböző szintjeit élvezik, nemzeti parkok, védett és
Natura 2000 területek egyaránt megtalálhatóak a térségben. A Duna-Ipoly Nemzeti Park jelentős
területe a Szobi járásban található. A védett terület Magyarország egyik leggazdagabb élővilágú
nemzeti parkja, számos állat- és növényfaj csak itt él az országban. A Nyitrai kerületben is aránylag
magas a védett területek aránya. Területét három tájvédelmi körzet fedi le.5
A védett területek a természetvédelmi előírások miatt csak korlátozott fejlesztési lehetőségekkel
rendelkeznek, hiszen ezeken a területeken elsődleges prioritást a táj gazdag természeti adottságainak
védelme élvez. Csak olyan tevékenységek folytathatók tehát ezeken a területeken, amelyek a
védelmi célokhoz illeszkednek, ugyanakkor kitűnő adottságokat biztosítanak az ökológiailag
fenntartható turisztikai tevékenységek folytatásához.6

3.3. A térség megközelíthetőségi helyzete
A közúthálózatot tekintve Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény és Szob a 12-es számú főúton
közelíthető meg Vácnál a 2-es számú főútról vagy az M2-es autóútról letérve (3. kép). A 12-es út Szob
és Ipolydamásd között két alacsonyabb rendű útra ágazik. Az 1201-es számú út az Ipoly mentén halad
érintve Ipolydamásdot, Letkést, Ipolytölgyest, Vámosmikolát, Perőcsényt, Kemencét és
Bernecebarátit. Tésa Vámosmikoláról és Bernecebarátiról letérve közelíthető meg. Az 1201-es számú
út a magyar-szlovák határ mentén haladva Bernecebaráti után, Hont-Parassapusztánál csatlakozik a
2-es számú főútba. Az 12108-as számú út Márianosztrára és Kóspallagra vezet, mely az 12103-as úton
folytatódik Szokolya irányába, majd csatlakozik ismét a 12-es főútba Kismarosnál. Így a térség
közúton körbejárható a legtöbb települést érintve.
3. kép: A 12-es út kerékpársávval Verőce központjában

Forrás: Saját fotó

Az Ipoly menti települések Letkéstől kezdve Budapestről Szlovákián keresztül is megközelíthetők a
11-es, majd az 564-es úton haladva, az ipolyszalkai határátkelőn. Ez az útvonal érinti a szlovákiai
területről Párkányt, Garamkövesdet és Bajtát (4. kép).

4
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4. kép: Az 564-es út Ipolypásztónál

Forrás: Saját fotó

A szlovák oldalon fekvő, határ menti települések Budapestről a 11-es úton közelíthetők meg,
Párkányról letérve az 564-es útra. AZ 564-es út Ipolyságnál a 66-os útba vezet, melynek
magyarországi folytatása a 2-es számú út. Innen letérhetünk a 1201-es útra is Bernecebarátira, és az
azt követő többi magyarországi Ipoly menti településre.
A térség vasúton közlekedve is megközelíthető. Budapest Nyugati pályaudvarról indulnak a vonatok
Vác- Szob- Párkány irányába, melyről a járás Duna menti települései, Verőce, Kismaros, Nagymaros,
Zebegény és Szob érhető el átszállás nélkül. A járásban az első megálló Verőce, mely a megállóhelyek
számától függően 33 vagy 42 perc alatt, az utolsó Szob, mely 57 vagy 66 perc alatt érhető el. Ezekből
az elérési időkből megállapíthatjuk, hogy a fő túra kiindulópontként ismert települések (például
Kismaros, Nagymaros és Szob) nagyon egyszerűen és gyorsan közelíthetők meg Budapestről. Váci
átszállással Szokolyára juthatunk el vonattal. Királyrét, a népszerű turistacélpont a Nyugati
Pályaudvar felől Kismarosról kisvasútra való átszállással mindössze másfél óra alatt elérhető.
Az Ipoly menti települések – Ipolydamásdtól Bernecebarátiig – Szobi átszállással, busszal közelíthetők
meg. Perőcsényre, Kemencére és Bernecebarátira a szobi átszálláson felül Vác-Drégelypalánk,
Rétság-Drégelypalánk, Szob-Vámosmikola átszállással is el lehet jutni. Márianosztrát Budapestről
Szobig, Vácig, vagy Verőcéig vonattal, azokról buszra való átszállással lehet megközelíteni.
Kóspallagra váci, szobi, vagy kismarosi átszállással, busszal lehet eljutni. A járásban Tésa a
legnehezebben megközelíthető, Vác-Vámosmikola átszállással hétköznap két járat közlekedik, míg
hétvégén egy sem (1. táblázat).7 A buszmegállók a települések között viszonylag sűrűn helyezkednek
el az akcióterület magyarországi részén, azonban a szlovákiai oldalon több településen nincs
regisztrálva buszmegálló (3. térkép).

7

https://menetrendek.hu/
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3. térkép: Regisztrált buszmegállók elhelyezkedése az akcióterületen

Forrás: Saját térinformatikai szerkesztés
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1. táblázat: A Szobi járás településeinek tömegközlekedési jellemzői

Átszállás helye

Átszállás
száma

Járatok
száma
pénteken
(db)

Első és
utolsó
induló járat
pénteken

Menet-idő
(tájékoztató
jelleggel!)

vonat-busz

Szob/SzobVámosm./VácDrégelyp./RétságDrégelyp.

1/2

18

4:50-19:07

120-150
perc

Ipolydamásd

vonat-busz

Szob

1

17

4:45-21:52

75 perc

Ipolytölgyes

vonat-busz

Szob

1

17

4:45-21:52

90 perc

Kemence

vonat-busz

Szob/SzobVámosm./VácDrégelyp./RétságDrégelyp.

1/2

18

4:50-19:07

120-170
perc

Kismaros

vonat

nincs

0

30

4:45-00:52

30-50 perc

Kóspallag

vonat-busz

Szob/Vác/Kismaros

1

11

4:45-21:52

60-105
perc

Letkés

vonat-busz

Szob

1

17

4:45-21:52

80-100
perc

Márianosztra

vonat-busz

Verőce/Vác/Szob

1

18

4:45-21:52

75-105
perc

Nagybörzsöny

vonat-busz

Szob

1

15

5:41-21:52

100 perc

Nagymaros

vonat

nincs

0

37

4:45-00:52

46-60 perc

Perőcsény

vonat-busz

Szob/SzobVámosm./VácDrégelyp./RétságDrégelyp.

1/2

16

5:41-19:07

120-140
perc

Szob

vonat

nincs

0

37

4:45-00:52

60-75 perc

Szokolya

vonat

Vác

1

18

4:50-21:52

52 perc

Tésa

vonat-busz

Szob-Vámosmikola

2

2

4:45-12:07

130 perc

Vámosmikola

vonat-busz

Szob

1

17

4:45-21:52

105 perc

Verőce

vonat

nincs

0

30

4:45-00:52

35 perc50 perc

Zebegény

vonat

nincs

0

29

4:45-00:52

50-65 perc

Budapestről a
Szobi járás
településeire

Tömegközlekedési
eszköz

Bernecebaráti

Forrás: menetrendek.hu alapján saját szerkesztés

A térségben 3 kisvasútvonal is áthalad (kemencei és királyréti kisvasút, Nagybörzsöny-MárianosztraSzob kisvasút), amelyek nem csak turisztikai élményt jelentenek a látogatóknak, de össze is kötik a
Szobi járás érintett településeit (különösen az utóbbi kettő) (5. kép).
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5. kép: Kisvasút megálló Nagybörzsönynél

Forrás: Saját fotó

A szlovák-magyar határ érintett szakaszán a következő települések között lehet átkelni közúton:
Esztergom – Párkány, Letkés – Ipolyszalka, Parassapuszta – Ipolyság, Tésa – Ipolyvisk. Vasúti
határátkelő a Szob – Helemba – Párkány vonalon működik.8 A tervek szerint 2020-ra Ipolydamásd és
Helemba között közúti határátkelő épül meg az Ipolyon. A Magyarország és Szlovákia is a schengeni
övezet tagjai, a határ szabadon átjárhatósága miatt a határátmenetek további javítására, a határon
átnyúló közlekedési lehetőségek fejlesztésére a két ország a későbbiekben is hangsúlyt szeretne
fektetni.

3.4. A célterület idegenforgalmi helyzetének elemzése
Ebben a fejezetben a célterület szálláshely kínálata, valamint statisztikai idegenforgalmi adatai
kerülnek bemutatásra. A magyarországi adatokat a TEiR-ből és a Központi Statisztikai Hivatal
Tájékoztatási adatbázisából gyűjtöttük le. Azonban a két adatközlő oldal adatai között eltéréseket
tapasztaltunk. A TEiR adatai csak 2014-ig elérhetők, míg a KSH adatai 2017-ig. A KSH adatai közül
több nem elérhető adatvédelmi okokra hivatkozva, melyeket pótolni tudtunk a TEiR adatbázisból
2014-ig. Azokban az esetben, melyekben nem tudtuk pótolni az adatokat, a segédtáblázatos
diagramokban a cellák üresen maradtak, megkülönböztetve azoktól, melyekre nem vonatkozik az
adott adat (nullával jelölt). A szlovákiai településekre vonatkozó adatokat a szlovák statisztikai hivatal
oldaláról, a DATAcube-ról gyűjtöttük le.

3.4.1. Vállalkozások jellemzői a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági
ágban
A regisztrált turisztikai szolgáltatók számát tekintve 2016-ban egyértelműen kimagaslik Zebegény és
Nagymaros. Ezeket követően nagyobb a szakadék köztük és a harmadik település, Nagybörzsöny
között, ahol 29 ilyen szolgáltatás volt regisztrálva, majd meredeken csökken ezek száma 10-ig,
amennyi Tésán volt. Következő csoport a 6-7 szolgáltatóval rendelkezők csoportja, majd a 2, végül
Ipolytölgyes, ahol nem volt ilyen 2016-ban (1. ábra).

8

http://www.utinform.hu/hataratkelok/
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1. ábra: Regisztrált vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban a Szobi járás
településein 2016-ban

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés

A regisztrált turisztikai szolgáltatók közül lényegesen kevesebb működött valójában 2011 és 2014
között. A legmagasabb regisztrált vállalkozásszámmal rendelkező Zebegényben negyed, ötödannyi,
Nagymaroson feleannyi, Nagybörzsönyben meg harmadannyi vállalkozás működött. A kevesebb
regisztrált vállalkozással rendelkező települések tekintetében is hasonló az arány (2. és 3. ábra).
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2. ábra: Regisztrált vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban a Szobi járás településein 2011 és 2016 között
50

Forrás: TEiR alapján saját szerkesztés
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3
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1
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7

2

0
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8

9

3
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1
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2013

7

2
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20

9

9

3

31

41

3

28

16

1

5

25

45

2014

7

2

0

10

19

8

7

3

31

42

3

28

17

2

6

27

45

2015

6

2

0

11

18

7

6

3

32

40

3

25

19

3

6

27
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13

16

7
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2
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Forrás: TEiR alapján saját szerkesztés
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3. ábra: Működő vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban a Szobi járás településein 2011 és 2014 között
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2011

2

1

0

7

13

4

4

3

7

23

2

12

7

0

3

11

5

2012

2

1

0

7

10

4

4

2

6

20

2

11

9

0

3

14

7

2013

2

1

0

6

10

6

3

2

7

22

2

7

8

0

4

11

5

2014

3

1

0

8

10

5

3

2

6

26

2

8

6

2

4

12

9

Forrás: TEiR alapján saját szerkesztés
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3.4.2. Vendéglátóhelyek az akcióterületen
A KSH adatai alapján a vendéglátóhelyek száma Nagymaroson, Verőcén és Szobon volt a
legmagasabb 2011 és 2016 között. Egyedül ezek a települések voltak az országos átlag felett. Ezeket
követte, Szokolya, Zebegény és Kemence. Az említett települések a legnépszerűbb kirándulóhelyek
közé tartoznak a járásban (6. ábra).
Pest megye járásait tekintve a Szobi járásban volt a harmadik legkevesebb vendéglátóhely 2016-ban.
A legtöbb vendéglátóhellyel rendelkező gödöllői járáshoz képest majdnem négyszer kevesebb volt a
vendéglátóegységek száma a Szobi járásban (4. ábra). Ezer főre vetítés esetén viszonylag kiegyenlített
a vendéglátóhelyek száma, de a Szobi járás magasan kiemelkedik (5. ábra).

DB

4. ábra: Vendéglátóhelyek száma Pest megye járásaiban 2016-ban
554

600
500
400
300
200
100
0

436 399

455 442

415
304
189

136

307

255 251
152

185 202

147

82

Járás
Forrás: KSH alapján saját szerkesztés

5. ábra: Ezer főre jutó vendéglátóhelyek száma Pest megye járásaiban 2016-ban
7,0
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4,0
3,0
2,0
1,0
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4,8
3,6

5,9

5,4 5,4
4,4

3,8 3,6 3,7
3,8 3,6
3,4
3,3

4,5 4,5
3,0

3,3

Forrás: KSH és TEiR alapján saját szerkesztés
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6. ábra: Vendéglátóhelyek száma a Szobi járás településein 2011 és 2016 között
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3
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4

9

9

24

6

25

14

8

23

13

2013

17

4
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8

8
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6
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14

8
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12
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4

12

12

5

8

7

31

6

20

14

6

26

14

2015

17

3

3

13
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5

7

7

29

6

15

13

6

26

13
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3
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8

5

7

9

24

6
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6
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8

5

7

9
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7
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5
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Forrás: KSH alapján saját szerkesztés
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3.4.3. Szálláshelyek az akcióterületen
A Szobi járás településeinek szálláshely adatai a különböző szálláshelyfoglaló oldalakon érhetők el a
legkönnyebben, hiszen ezek a honlapok nem csak kilistázzák a szállásokat, de közvetlen foglalni is
lehet, míg az érintett települések honlapjain nem jellemző, hogy fel lennének tüntetve a helyi
szálláslehetőségek.
A 17 település közül 14 ajánl szálláslehetőséget a szallas.hu-n, és összesen 94 érhető el ezen az
oldalon. A legtöbb szállást Zebegény hirdeti, ezt követi Nagymaros, Nagybörzsöny és Kismaros. A
booking.com-on is lehet foglalni, ott 12 település szálláshelyei érhetők el, de a Szobi járás esetében
általában kevesebb szálláshelyet listáz ki, mint a szallas.hu, összesen 57-et. A meghirdetett
szálláshelyek számát megnéztük a limba.com-on is. Ezen a szállásfoglalásra alkalmas oldalon a
magyarországi településeket tekintve majdnem az összes településen ugyan annyi szálláshely volt
meghirdetve, mint a booking.com-on. A szlovákiai települések esetében limbo.com több, vagy ugyan
annyi szálláshelyet tart számon, mint a booking.com vagy a szallas.hu (2. táblázat).

Nagymaros

Nagybörzsöny

Kismaros

Kóspallag

Kemence

Szokolya

Bernecebaráti

Vámosmikola

Ipolytölgyes

Letkés

Márianosztra

Szob

Verőce

Párkány

Helemba

Garamkövesd

Ipolyság

Nána

szallas.
hu
booking.
com
limba.
com

Zebegény

2. táblázat: Szálláshelyek száma a szallas.hu-n, a booking.com-on és a limba.com-on
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1

0

18

7

4

10

5

4

4

1

1

0

1

0

1

1

49

4

0

2

0

18

6

5

10

5

5

4

1

1

0

1

0

1

0

57

8

1

2

3

Forrás: szallas.hu, booking.com és limba.com alapján saját szerkesztés

A szallas.hu-n közzétett információk szerint a szálláshelyek átlagára, az ajánlott legalacsonyabb árat
figyelembe véve, két fő foglalása esetén egy éjszaka 6700 Ft-ba kerül egy főnek. A meghirdetett
szállások átlagosan 3 szobával rendelkeznek, valamint átlagosan 9 fő befogadására képesek. A
felszereltséget tekintve a 94 szállásból 64 (68%) írta, hogy ingyenes Wifi-t biztosít, 16 (17%)
rendelkezik medencével, 50 esetében (53%) lehet SZÉP kártyával fizetni, illetve 81-en (86 %) van
lehetőség kerti sütögetésre. A szálláshelyek közül 23 helyen (24%) nem beszélnek idegen nyelvet, 34
helyen (36%) egy idegen nyelvet, angolt vagy németet, 31 helyen (32%) két idegen nyelvet, 5 helyen
(5%) három nyelvet, spanyolt, olaszt vagy franciát, illetve 1 (1%) helyen beszélnek négy idegen
nyelvet a szállásadók. A szallas.hu-n megtalálható szállások átlagos értékelése elég jónak mondható,
9,2 a 10 pontból.
A szlovákiai települések szállásairól kevés információt ad a szallas.hu és a booking.com. A szallas.hu-n
20 párkányi, 1-1 helembai, garamkövesdi és ipolysági szállás foglalható. A booking.com-on 49
párkányi, 4 helembai és 2 ipolysági szállás érhető el. A limba.com-on ezeknél több szállás foglalható.

20

A szallas.hu együttműködésben áll számos szolgáltatóval. A szallas.hu-n történt foglalások után
kedvezményre jogosító kuponokat kap a turista a környék látványosságainak árából, melyet ott
tartózkodása napjain használhat fel. Például Kóspallagon, 1 éjszakára szóló foglalás után 12 kupont
kapott a turista 10-30%-os kedvezménnyel. A kuponok az esztergomi vármúzeumra, az
élményfürdőre, két különböző visegrádi kalandparkra, egy étterembe, a kemencei kisvasútra,
zebegényi hajózási múzeumba, szentendrei kerámiamúzeumba, kesztölci vezetett túrára, pilismaróti
motorcsónakozásra és a drégelypalánki turisztikai központra voltak érvényesek. A szallas.hu és a
szolgáltatók közötti együttműködés nagyon jó kezdeményezés, hiszen segíti a térség turisztikai
kínálatának összefogását és a vendégforgalom növelését.
A magyarországi szálláshelyek két fő kategóriába sorolhatók: a kereskedelmi szálláshelyek és az
egyéb szálláshelyek. A kereskedelmi szálláshelynek minősülő létesítmények a szállodák, panziók,
kempingek, üdülőházak és a közösségi szálláshelyek. Az egyéb szálláshelynek minősülő kategóriát
2009-ig magán szálláshelyeknek nevezték, jelenleg a falusi szálláshelyek és az egyéb szálláshelyek
(nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt
része) sorolhatók ide.9

9

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
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7. ábra: Egyéb szálláshelyek egységeinek száma a Szobi járás településein 2011 és 2017 között
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38

2017. év

13

4

7

0

5

23

29

3

6

0

0

8

43

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés
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8. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek egységeinek száma a Szobi járás településein 2011 és 2017 között
6,0

5,0

DB

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Országo Bernece Ipolyda Ipolytöl Kemenc Kismaro Kóspalla
Márian Nagybö Nagyma Perőcsé
Letkés
s átlag baráti másd
gyes
e
s
g
osztra rzsöny
ros
ny

Szob

Szokoly
a

Tésa

Vámos
Zebegé
Verőce
mikola
ny

2011. év

1,0

0

0

0

5

0

0

0

0

1

1

1

0

3

0

0

0

0

2012. év

1,0

0

0

0

5

0

0

0

0

2

1

1

0

3

0

0

0

0

2013. év

1,0

0

0

0

4

0

0

0

0

3

1

1

0

3

0

0

0

0

2014. év

1,0

0

0

0

5

0

0

0

0

3

3

1

1

3

0

0

0

0

2015. év

1,1

0

0

0

5

0

0

0

0

3

4

4

0

0

0

0

2016. év

1,1

0

0

0

5

0

0

0

0

3

3

4

0

0

0

0

2017. év

1,1

0

0

0

5

0

0

0

0

3

3

4

0

0

0

0

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés
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9. ábra: Az egyéb szálláshelyek férőhelyeinek száma a Szobi járás településein 2011 és 2017 között
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150

100

50

0

Országo Bernece Ipolyda Ipolytöl Kemenc Kismaro Kóspalla
Máriano Nagybör Nagyma Perőcsé
Letkés
s átlag baráti másd
gyes
e
s
g
sztra
zsöny
ros
ny

Szob

Szokoly
a

Tésa

Vámos
Zebegén
Verőce
mikola
y

2011. év

70

18

14

11

26

0

20

11

0

136

32

46

68

50

0

0

40

235

2012. év

69

18

10

11

8

0

16

11

0

134

36

46

49

50

0

0

30

228

2013. év

68

18

15

5

4

0

12

15

0

138

58

46

49

50

0

0

40

205

2014. év

68

18

10

5

4

0

8

11

0

138

87

46

49

55

0

0

30

193

2015. év

72

24

49

0

18

0

136

87

46

49

0

0

46

214

2016. év

75

24

55

0

18

0

142

107

46

49

0

0

48

233

2017. év

78

24

55

0

22

0

167

140

41

49

0

0

50

251

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés
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10. ábra: A kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma a Szobi járás településein 2011 és 2017 között
400
350
300

DB

250
200
150
100
50
0

Országo Bernece Ipolyda Ipolytöl Kemenc Kismaro Kóspall
Márian Nagybö Nagyma Perőcsé
Letkés
s átlag baráti másd
gyes
e
s
ag
osztra rzsöny
ros
ny

Szob

Szokoly
a

Tésa

Vámos
Zebegé
Verőce
mikola
ny

2011. év

108

0

0

0

265

0

0

0

0

99

68

44

0

110

0

0

0

0

2012. év

107

0

0

0

289

0

0

0

0

276

68

47

0

178

0

0

0

0

2013. év

116

0

0

0

239

0

0

0

0

310

128

43

0

180

0

0

0

0

2014. év

117

0

0

0

215

0

0

0

0

346

154

47

180

106

0

0

0

0

2015. év

118

0

0

0

222

0

0

0

0

346

191

293

0

0

0

0

2016. év

121

0

0

0

200

0

0

0

0

346

175

299

0

0

0

0

2017. év

111

0

0

0

256

0

0

0

0

346

102

297

0

0

0

0

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés
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11. ábra: Az egyéb szálláshelyek vendégeinek száma a Szobi járás településein 2011 és 2017 között
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Fő
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Országo Bernece Ipolyda Ipolytöl Kemenc Kismaro Kóspalla
Márian Nagybö Nagyma Perőcsé
Letkés
s átlag baráti másd
gyes
e
s
g
osztra rzsöny
ros
ny

Szob

Szokoly
a

Tésa

Vámos
Zebegé
Verőce
mikola
ny

2011. év

278

9

23

0

37

0

91

147

0

1335

90

125

18

280

0

0

193

1642

2012. év

302

12

14

3

22

0

74

201

0

904

162

113

4

285

0

0

196

1640

2013. év

336

63

18

24

12

0

61

98

0

954

469

104

0

238

0

0

142

641

2014. év

432

59

50

78

10

0

50

153

0

949

599

305

1371

268

0

0

195

704

2015. év

521

127

487

0

273

0

1138

802

306

263

0

0

285

1103

2016. év

609

173

909

0

298

0

1520

723

87

258

0

0

556

1255

2017. év

778

137

781

0

447

0

1584

1400

112

263

0

0

782

1533

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés
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12. ábra: A kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma a Szobi járás településein 2011 és 2017 között
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16000
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Országo Bernece Ipolyda Ipolytöl Kemenc Kismaro Kóspall
Márian Nagybö Nagyma Perőcsé
Letkés
s átlag baráti másd
gyes
e
s
ag
osztra rzsöny
ros
ny

2011. év

2542

0

0

0

2177

2012. év

2658

0

0

0

2013. év

2816

0

0

0

2014. év

3055

0

0

2015. év

3297

0

0

2016. év

3524

0

2017. év

3767

0

0

11269

0

0

1958

0

1834

0

1480

2154

710

0

0

2809

2299

587

0

3272

0

0

0

0

Szob

Szokoly
a

Tésa

Vámos
Zebegé
Verőce
mikola
ny

923

66

2164

0

4318

0

0

90

439

0

8671

211

2337

0

3407

0

0

60

337

0

10733

170

2895

0

2486

0

0

0

312

0

0

13629

1265

1903

219

2275

0

0

0

534

0

0

14605

1327

1743

516

2440

0

0

0

565

4015

0

0

15633

1084

1643

838

4551

0

0

0

415

2765

0

0

15515

1631

1916

1243

4526

0

0

0

698

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés
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13. ábra: Az egyéb szálláshelyek vendégéjszakáinak száma a Szobi járás településein 2011 és 2017 között
12000
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6000

4000

2000

0

Országo Bernece Ipolyda Ipolytöl Kemenc Kismaro Kóspalla
Máriano Nagybör Nagyma Perőcsé
Letkés
s átlag baráti
másd
gyes
e
s
g
sztra
zsöny
ros
ny

Szob

Szokoly
a

Tésa

Vámos
mikola

Verőce

Zebegén
y

2011. év

1035

11

111

0

112

0

128

441

0

2860

220

376

38

496

0

0

430

9816

2012. év

1068

14

40

16

46

0

91

464

0

2053

379

354

8

516

0

0

667

9926

2013. év

1159

137

127

33

12

0

69

347

0

2342

562

203

0

433

0

0

334

3192

2014. év

1420

125

216

78

10

0

85

475

0

2420

1559

325

1649

556

0

0

497

3503

2015. év

1685

270

1503

0

394

0

2850

2067

339

552

0

0

659

5492

2016. év

2042

356

2203

0

424

0

3786

1796

190

542

0

0

1118

8033

2017. év

2618

292

1773

0

525

0

5360

3028

221

552

0

0

1640

9814

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés
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14. ábra: A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma a Szobi járás településein 2011 és 2017 között
40000
35000
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25000
20000
15000
10000
5000
0

Ország
Bernec Ipolyda Ipolytöl Kemen Kismar Kóspall
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Letkés
os
ebaráti másd gyes
ce
os
ag
osztra rzsöny aros
ény
átlag

Szob

Szokoly
Tésa
a

Vámos
Zebegé
Verőce
mikola
ny

2011. év 6534

0

0

0

5445

0

17093

0

0

2359

79

4603

0

8647

0

0

103

713

2012. év 6911

0

0

0

3677

0

2985

0

0

15244

282

5579

0

4105

0

0

60

581

2013. év 7280

0

0

0

3656

4465

1718

0

0

21220

266

4853

0

4055

0

0

0

461

2014. év 7744

0

0

0

6503

5090

1273

0

0

30120

2547

4375

257

4050

0

0

0

738

2015. év 8205

0

0

0

7973

0

0

32142

3074

4101

552

7315

0

0

0

847

2016. év 8757

0

0

0

9083

0

0

37696

1904

3772

838

11676

0

0

0

700

2017. év 9435

0

0

0

6545

0

0

32896

3466

4069

1243

11946

0

0

0

733

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés
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15. ábra: Az átlagos vendégéjszaka szám az egyéb szálláshelyeken a Szobi járás településein 2011 és 2017 között
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4
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1
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Ország Bernec Ipolyda Ipolytöl Kemen Kismar Kóspall
Márian Nagybö Nagym Perőcsé
Szokoly
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Szob
Tésa
os átlag ebaráti másd gyes
ce
os
ag
osztra rzsöny aros
ny
a

Vámos
Zebegé
Verőce
mikola
ny

2011. év

3,7

1,2

0

1,4

0

2,1

2,4

3

2,1

1,8

0

0

2,2

6

2012. év

3,5

1,2

0

1,2

0

2,3

2,3

3,1

2

1,8

0

0

3,4

6,1

2013. év

3,4

2,2

0

0

2,5

1,2

2

0

1,8

0

0

2,4

5

2014. év

3,3

0

2,6

2,6

1,1

1,2

2,1

0

0

2,5

5

2015. év

3,2

2,1

3,1

0

1,4

0

2,5

2,6

1,1

2,1

0

0

2,3

5

2016. év

3,4

2,1

2,4

0

1,4

0

2,5

2,5

2,2

2,1

0

0

2

6,4

2017. év

3,4

2,1

2,3

0

1,2

0

3,4

2,2

2

2,1

0

0

2,1

6,4

3

3,5

0

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés
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16. ábra: Az átlagos vendégéjszaka szám a kereskedelmi szálláshelyeken a Szobi járás településein 2011 és 2017 között
3,5
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Máriano Nagybör Nagyma Perőcsé
Letkés
s átlag baráti
másd
yes
e
s
g
sztra
zsöny
ros
ny

2011. év

2,6

0

0

0

2,5

2012. év

2,6

0

0

0

2013. év

2,6

0

0

0

2014. év

2,5

0

0

2015. év

2,5

0

2016. év

2,5

0

2017. év

2,5

0

Szob

Szokolya

Tésa

Vámosm
Zebegén
Verőce
ikola
y

0

1,5

0

0

2,6

1,2

2,1

0

2

0

0

1,1

1,6

1,9

0

1,6

0

0

1,8

1,3

2,4

0

1,2

0

0

1

1,7

2,5

2,1

2,4

0

0

2

1,6

1,7

0

1,6

0

0

0

1,5

0

2,3

2,2

2,2

0

0

2,2

2

2,3

1,2

1,8

0

0

0

1,4

0

0

2,4

0

0

2,2

2,3

2,4

1,1

3

0

0

0

1,5

0

0

2,3

0

0

2,4

1,8

2,3

1

2,6

0

0

0

1,7

0

0

2,4

0

0

2,1

2,1

2,1

1

2,6

0

0

0

1,1

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés
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Az egyéb kategóriába sorolt szálláshelyek száma Zebegényben volt a legmagasabb a Szobi járásban
2011 és 2017 között, illetve az országos átlagot is meghaladta a sorban következő Nagybörzsöny és
Nagymaros mellett. A második helyen álló Nagybörzsönyben körülbelül fele annyi szálláshely volt,
mint Zebegényben. Nagymaros szálláshelyeinek száma dinamikusan növekedett a figyelt időszakban.
A legtöbb településen néhány, 2-6 egyéb szálláshely volt nyilvántartva (7. ábra). Három településen,
Márianosztrán, Tésán és Kismaroson nem működött szálláshely ebben a kategóriában. A KSH
elérhető adatai szerint 2017-ben összesen 128 egyéb kategóriájú szállás működött a járásban.
Az egyéb kategóriájú szálláshelyek közé tartoznak a vadászházak és a falusi szálláshelyek. A
Börzsönyben (a szobi járás határain túliakkal együtt) négy vadászház működik (3. táblázat).

3. táblázat: Börzsönyi vadászházak
Vadászház

Hely

Szobák száma (db)

Férőhely (db)

Ár (Ft/fő/éj-től)

Kemence

4

8

7 800

Tóvik Vendégház

Királyrét (Szokolya)

12

30

6 000

Bánki Vendégház

Bánk

6

16

11 717

Nagyoroszi

10

20

5 000

Királyháza Alsó Vendégház

Wenckheim Vadászház

Forrás: http://www.erdeiszallas.hu/erdogazdasagok/ipoly-erdo-zrt alapján saját szerkesztés

A falusiturizmus.eu honlap szerint a szobi járásban 9 falusi szálláshely érhető el, melyek nagy része
négy napraforgós minősítéssel jelölt (4. táblázat).

4. táblázat: Falusi szálláshelyek a szobi járásban
Falusi szálláshely

Hely

Napraforgó

Schneider Vendégház

Nagybörzsöny

4

Napfény Vendégház

Kóspallag

4

Boglárka Vendégház

Letkés

4

Natura Hill Zebegény Vendégház

Zebegény

4

Csalogány Vendégház

Zebegény

4

Kiskemence Vendégház

Kemence

4

Mykolárium Vendégház

Vámosmikola

4

Vilma Vendégház

Szokolya

3

Diófáskert Vendégház

Szokolya

2

Forrás: http://www.falusiturizmus.eu/ alapján saját szerkesztés

A Szobi járás településein – illetve az országos átlag esetében is – a kereskedelmi szálláshelyek
száma lényegesen alacsonyabb, mint az egyéb kategóriájú szálláshelyek száma, 2017-ben összesen
15 volt nyilvántartva az elérhető adatok szerint. Az egyéb szálláshelyek tekintetében kiemelkedő
Zebegényben, illetve Nagybörzsönyben mindössze 1-3 kereskedelmi szálláshely volt nyilvántartva
2011 és 2017 között. Egyedül Kemencén magasabb a kereskedelmi szálláshelyek száma az egyéb
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szálláshelyeknél, de ott is csak 4-5 volt regisztrálva (8. ábra). A tizenhét településből hétben
egyáltalán nem volt regisztrált kereskedelmi szálláshely.
A járás településeink a szálláshelyek (kereskedelmi+egyéb) 27-35%-át Zebegény tette ki, ezt követte
Nagybörzsöny összesen 16-21%-kal. Négy településen 2011 és 2017 között nem volt elérhető szállás
a KSH adatai szerint. Az adatok 2015-től tájékoztató jellegűek, ugyanis néhány adathoz nem fértünk
hozzá adatvédelmi okok miatt (5. táblázat).

5. táblázat: A kereskedelmi (K) és az egyéb (E) szálláshelyek százalékos megoszlása az összes szálláshelyhez (K+E) képest
településenként 2011 és 2017 között
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Terület/Év/
Típus

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Bernecebaráti

0

2,3

0

2,4

0

2,6

0

2,6

0

3,3

0

3,1

0

2,8

Ipolydamásd

0

1,5

0

1,6

0

1,7

0

1,7

0

0

0

Ipolytölgyes

0

1,5

0

1,6

0

0,9

0

0,9

0

0

0

Kemence

3,8

3,8

4,0

1,6

3,4

0,9

4,3

0,9

4,1

Kismaros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kóspallag

0

2,3

0

2,4

0

1,7

0

0,9

2,5

2,3

3,5

Letkés

0

1,5

0

1,6

0

2,6

0

1,7

0

Márianosztra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nagybörzsöny

0,8

16,0

1,6

16,7

2,6

17,9

2,6

17,1

2,5

17,2

2,3

17,2

2,1

16,1

Nagymaros

0,8

6,9

0,8

8,7

0,9

11,1

2,6

13,7

3,3

13,1

2,3

17,2

2,1

20,3

Perőcsény

0,8

4,6

0,8

4,8

0,9

5,1

0

5,1

0,8

4,9

0

3,1

0

2,1

0

6,9

0

5,6

0

6,0

0

6,0

0,8

2,3

4,6

2,4

4,8

2,6

5,1

2,6

6,0

3,3

4,9

3,1

4,7

2,8

4,2

Tésa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vámosmikola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verőce

0

4,6

0

4,0

0

5,1

0

4,3

0

4,9

0

5,5

0

5,6

Zebegény

0

35,1

0

34,9

0

29,1

0

27,4

0

29,5

0

29,7

0

30,1

Szálláshelyek
száma

11

120

12

11

12

105

14

103

18

104

15

113

15

128

Szob
Szokolya

Szálláshelyek
száma összesen

131

126

117

117

4,9

3,9

5,5

0

4,9

0

0

122

3,5

0

128

143

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Az egyéb szálláshelyek férőhelyeinek száma összefüggésben áll az egységek számával. A legtöbb
egység és férőhely is Zebegényben található, a második legtöbb Nagybörzsönyben. A szálláshelyek
egységeinek számával egyetemben a férőhelyek száma is növekedett Nagymaroson (9. ábra). A
járásban összesen 799 férőhely volt az egyéb szálláshelyeken 2017-ben.
A kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek és egységeinek száma között is van összefüggés.
Azonban például, míg Zebegényben a 46-32 egyéb regisztrált szálláshelyen 235-193 volt a férőhely,
addig Kemence 5 kereskedelmi szálláshelyén 289-215. Ebből is látszik, hogy az egyéb szálláshelyek
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száma ugyan magasabb a kereskedelmi szálláshelyeknél, férőhelyeik kevesebbek vagy hasonló
mennyiségűek a kereskedelmi szálláshelyekhez képest, ami utal a szétaprózottságra (10. ábra).
Összesen 1001 férőhely volt a kereskedelmi szálláshelyeken a járásban 2017-ben.
A járás településein a szálláshelyek férőhelyeinek száma folyamatosan növekedett 2011 és 2017
között. Az összes férőhelyből a legnagyobb részesedéssel Nagybörzsöny (18-28 %) rendelkezik, ezt
Kemence (12-21%) követi. Míg Kemence a szálláshelyek száma esetében alacsony részesedéssel
rendelkezett, addig Zebegény rendelkezett döntően a legtöbb szálláshellyel, viszont a férőhelyek
száma tekintetében már jóval alacsonyabb a részesedése. Négy településen egyáltalán nem volt
férőhely 2011 és 2017 között a TEiR adatai szerint (6. táblázat).
6. táblázat: A kereskedelmi (K) és az egyéb (E) szálláshelyek férőhelyeinek százalékos megoszlása az összes szálláshely
férőhelyeihez (K+E) képest településenként 2011 és 2017 között
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Terület/Év/
Típus (%)

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Bernecebaráti

0

1,4

0

1,2

0

1,2

0

1,1

0

1,4

0

1,4

0

1,3

Ipolydamásd

0

1,1

0

0,7

0

1,0

0

0,6

0

0

0

Ipolytölgyes

0

0,9

0

0,7

0

0,3

0

0,3

0

0

0

Kemence

20,5

2,0

19,2

0,5

15,4

0,3

12,6

0,2

12,9

Kismaros

0

0

0

0

0

0

0

0

Kóspallag

0

1,5

0

1,1

0

0,8

0

0,5

Letkés

0

0,9

0

0,7

0

1,0

0

0,6

2,8

11,5

3,2

0
1,0
0

14,2

3,1

0

0

1,0
0

1,2
0
0

0

8,2

19,2

9,3

Nagymaros

5,3

2,5

4,5

2,4

8,2

3,7

9,0

5,1

11,1

5,1

10

6,1

5,7

7,8

Perőcsény

3,4

3,6

3,1

3,1

2,8

3,0

2,8

2,7

0

2,7

0

2,6

0

2,3

Szob

5,3

0

3,3

0

3,2

10,6

2,9

0

3,9

11,8

3,3

11,6

3,2

6,2

3,2

17,0

2,8

17,2

2,8

16,5

2,7

Tésa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vámosmikola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verőce

0

3,1

0

2,0

0

2,6

0

1,8

0

2,7

0

2,8

0

2,8

Zebegény

0

18,2

0

15,1

0

13,2

0

11,3

0

12,4

0

13,4

0

13,9

Férőhelyek
száma (db)

Szokolya

Férőhelyek
száma összesen
(db)

1 293

1 505

1 555

1 702

0

1 721

0

1 742

799

0
8,5

1 001

0

19,9

722

0

7,9

1 020

0

20,1

669

0

8,1

1 052

0

20,3

654

0

8,9

1 048

0

19,9

655

0

8,9

900

0

18,3

647

0

10,5

858

0

7,7

707

0

Nagybörzsöny

586

Márianosztra

1 800

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

A vendégek számát tekintve lényeges a különbség az egyéb, illetve a kereskedelmi szálláshelyeken.
Míg az egyéb szálláshelyeken valamivel több, mint 7000, addig a kereskedelmi szálláshelyeken
majdnem 28 300 vendég szállt meg összesen a járásban 2017-ben. A legtöbb egyéb szálláshelyen
megszállt vendég a legtöbb egységgel rendelkező Zebegényben volt, 2011-ben több mint 1 600 fő,
míg Kóspallagon és Nagymaroson voltak olyan évek, amikor a 10 000 főt is meghaladta a vendégek
száma a kereskedelmi szálláshelyek tekintetében (11. és 12. ábra).
A Szobi járás összes szálláshelyének (kereskedelmi és egyéb) vendégeinek legnagyobb arányát
Nagybörzsöny teszi ki körülbelül 42-50%-kal, melyet Szokolya követ 8-18%-kal. Zebegény
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vendégeinek aránya alacsony (4-8%) a szálláshely egységinek, a férőhelyeinek arányához képest (7.
táblázat).

7. táblázat: A kereskedelmi (K) és az egyéb (E) szálláshelyek vendégszámának százalékos megoszlása az összes szálláshely
vendégeihez (K+E) képest településenként 2011 és 2017 között
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Terület/Év/
Típus (%)

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Bernecebaráti

0

0

0

0,1

0

0,3

0

0,2

0

0,4

0

0,5

0

0,4

Ipolydamásd

0

0,1

0

0,1

0

0,1

0

0,2

0

0

0

Ipolytölgyes

0

0

0

0

0

0,1

0

0,3

0

0

0

Kemence

8,6

0,1

8,7

0,1

6,2

0,1

9,3

0

11,2

Kismaros

0

0

0

0

9,1

0

7,6

0

0

0

0

Kóspallag

44,3

0,4

8,2

0,3

3,0

0,3

1,9

0,2

0,9

0,9

1,3

0

0,6

0

0,9

0

0,4

0

0,5

2,7

2,2

Márianosztra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nagybörzsöny

3,6

5,2

38,6

4,0

45,2

4,0

45,0

3,1

49,9

3,9

46,0

4,5

43,9

4,5

Nagymaros

0,3

0,4

0,9

0,7

0,7

2,0

4,2

2,0

4,5

2,7

3,2

2,1

4,6

4,0

Perőcsény

8,5

0,5

10,4

0,5

12,2

0,4

6,3

1,0

6,0

1,0

4,8

0,3

5,4

0,3

0

0,1

0

0

0

0

0,7

4,5

1,8

17,0

1,1

15,2

1,3

10,5

1,0

7,5

0,9

8,3

0,9

13,4

0,8

12,8

0,7

Tésa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vámosmikola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verőce

0,4

0,8

0,3

0,9

0

0,6

0

0,6

0

1,0

0

1,6

0

2,2

Zebegény

1,7

6,5

1,5

7,3

1,3

2,7

1,8

2,3

1,9

3,8

1,2

3,7

2,0

4,3

Vendégek
száma

3 630

20 940

2 824

25 520

4 791

24 468

4 784

28 179

5 779

28 294

7 039

0

18 815

0

7,8

3 990

0

11,8

21 446

Letkés

1,7

Szob
Szokolya

Vendégek
száma összesen

25 436

22 445

23 764

30 311

2,5

29 252

3,5

33 958

35 333

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Az egyéb szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma tekintetében magasan kiemelkedik
Zebegény, amely még a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakákhoz képest is jónak
mondható a járás településeinek adatait tekintve. Zebegény az országos átlagot is lényegesen
meghaladja az egyéb szálláshelyek vendégéjszakáinak számának tekintetében, Nagybörzsöny
vendégéjszakáinak száma is meghaladja, viszont a többi település esetében körülbelül fele,
harmadannyi ez az érték. A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma esetében
Nagybörzsöny magasan kiemelkedik a többi település közül (13. és 14. ábra). Az egyéb
szálláshelyeken valamivel több, mint 22 200 vendégéjszakát töltöttek el a vendégek 2017-ben, a
kereskedelmi szálláshelyeken ennél jóval többet, 60 900-at.
A járás összes vendégéjszaka számából (kereskedelmi és egyéb) Nagybörzsöny rendelkezik a
legnagyobb részesedéssel kb. 36-50%-kal, a vendégek számához hasonlóan. Ezt követi Zebegény,
Kemence, Perőcsény és Szokolya 7-20%, de átlagosan 10%-os aránnyal (8. táblázat).
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8. táblázat: A kereskedelmi (K) és az egyéb (E) szálláshelyek vendégéjszaka számának százalékos megoszlása az összes
szálláshely vendégéjszakáihoz (K+E) képest településenként 2011 és 2017 között

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Bernecebaráti

0

0

0

0

0

0,3

0

0,2

0

0,4

0

0,4

0

0,3

Ipoly-damásd

0

0,2

0

0,1

0

0,3

0

0,3

0

0

0

Ipoly-tölgyes

0

0

0

0

0

0,1

0

0,1

0

0

0

Kemence

10,1

0,2

7,8

0,1

7,5

0

9,8

0

11,4

Kismaros

0

0

0

0

9,2

0

7,7

0

0

0

0

Kóspallag

31,6

0,2

6,3

0,2

3,5

0,1

1,9

0,1

0,6

0,5

0,6

Letkés

0

0,8

0

1,0

0

0,7

0

0,7

0

Márianosztra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nagybörzsöny

4,4

5,3

32,4

4,4

43,8

4,8

45,3

3,6

45,8

4,1

44,8

4,5

39,1

6,4

Nagy-maros

0,1

0,4

0,6

0,8

0,5

1,2

3,8

2,3

4,4

2,9

2,3

2,1

4,1

3,6

Perő-csény

8,5

0,7

11,8

0,8

10

0,4

6,6

0,5

5,8

0,5

4,5

0,2

4,8

0,3

0

0,1

0

0

0

0

0,4

2,5

0,8

16,0

0,9

8,7

1,1

8,4

0,9

6,1

0,8

10,4

0,8

13,9

0,6

14,2

0,7

Tésa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vámosmikola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verőce

0,2

0,8

0,1

1,4

0

0,7

0

0,7

0

0,9

0

1,3

0

1,9

Zebegény

1,3

18,2

1,2

21,1

1,0

6,6

1,1

5,3

1,2

7,8

0,8

9,5

0,9

11,7

Vendégéjszakák
száma

11 498

56 004

14 126

65 669

18 448

60 898

23 205

2017

54 953

2016

7 791

2015

40 694

2014

14 574

2013

32 513

2012

15 039

2011

39 042

Terület/
Év/
Típus (%)

Szob
Szokolya

Vendégéjszakák
száma
összesen

54 081

47 087

48 485

66 451

2,1

10,8

2,6

0

2,1

0

1,0

70 130

7,8

1,5

84 117

84 103

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Az átlagos vendégéjszaka szám az egyéb szálláshelyeken Zebegényben kifejezetten magas (6,4 éj),
majdnem kétszer annyi, mint az országos átlag (3,4 éj). A többi település esetében az országos átlag
alatt van ez a szám (15. ábra). A kereskedelmi szálláshelyek átlagos vendégéjszaka száma minden
esetben az országos átlag alatt van (2,5), de jellemzően megközelíti azt (16. ábra).
A szálláshely árakra, illetve bevételekre vonatkozó adatokat csak a kereskedelmi szálláshelyek
tekintetében közöljük, mert a KSH-ban egyedül erre a kategóriára voltak elérhető adatok. Az
segédtáblázatokban üresen hagyott cellákra vonatkozó adatokat a KSH adatvédelmi okokra
hivatkozva nem közölte (17-20. ábra).
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17. ábra: Egy szoba átlagára (Ft) a kereskedelmi szálláshelyeken 2014 és 2017 között

20000
18000
16000
14000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Országos átlag

Kemence

2014. év

15249

8460

2015. év

16286

9080

2016. év

17077

9861

2017. év

18581

6988

Nagybörzsöny

Nagymaros

Szokolya

8312

11063

12422

10214

8375

14830

8109

14171

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

18. ábra: Egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj (Ft) a kereskedelmi szálláshelyeken
2014 és 2017 között

10000
9000
8000
7000
6000
FT

FT

12000

5000
4000
3000
2000
1000
0

Országos átlag

Kemence

2014. év

7763

3208

2015. év

8277

3185

2016. év

8615

3461

2017. év

9336

2864

Nagybörzsöny

Nagymaros

Szokolya

4735

5559

5824

5960

3847

7377

4660

5140

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
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19. ábra: Egy vendégre jutó bruttó szállásdíj (Ft) a kereskedelmi szálláshelyeken
2014 és 2017 között

25000

20000

FT

15000

10000

5000

0

Országos átlag

Kemence

2014. év

19677

7427

2015. év

20598

7762

2016. év

21411

7830

2017. év

23387

6780

Nagybörzsöny

Nagymaros

Szokolya

10968

16667

14043

10469

9871

15640

9904

13567

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

20. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó szállásdíj árbevétele (1000 Ft)
2014 és 2017 között

300000
250000

FT

200000
150000
100000
50000
0

Országos átlag

Kemence

2014. év

60122

20862

2015. év

67919

25397

2016. év

75444

31437

2017. év

88090

18748

Nagybörzsöny

Nagymaros

Szokolya

14554

40667

219532

11348

44923

242659

16153

61404

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
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A kereskedelmi szálláshelyek szobáinak átlagárai országos tekintetben növekedtek 2014 és 2017
között körülbelül 15 000 Ft-ról 18 000 Ft-ra. A Szobi járás településeinek elérhető szoba átlagár adatai
minden település esetében az országos átlag alatt vannak, változásuk nem lineáris. Kemencén
majdnem fele az átlagár az országos átlagnak (17. ábra). Az egy vendégéjszakára jutó bruttó
szállásdíj tekintetében ugyan az a tendencia, mint a szálláshelyek átlagára esetében, és az egy
vendégre jutó bruttó szállásdíj is hasonló (18. és 19. ábra). A kereskedelmi szálláshelyek összes
bruttó szállásdíj árbevétele esetében Kemence (kb. 3x), Szokolya (kb.1,5x), Nagymaros (kb. 5x) az
országos átlag értéke alatt van. Nagymaros azonban kb. háromszor magasabb szálláshelybevétellel
rendelkezett az országos átlagnál 2014 és 2017 között (20. ábra).
A Szobi járás 17 települése közül 9 vezette be az idegenforgalmi adót, mely értéke 200 és 400 Ft
között mozog (9. táblázat).

9. táblázat: A helyi idegenforgalmi adó a Szobi járásban
Megnevezés

Bernecebaráti

Kemence

Kóspallag

Nagybörzsöny

Nagymaros

Szob

Szokolya

Verőce

Zebegény

Ft/éj

200

250

400

300

400

300

350

200

350

hatályba
lépés ideje

2016

2009

2016

2014

2016

2011

2011

2009

2018

Forrás: https://hakka.allamkincstar.gov.hu alapján saját szerkesztés

A szlovákiai területre vonatkozóan nem álltak rendelkezésünkre településszintű adatok. A legkisebb
elérhető szint a járás volt a szlovák statisztikai hivatal honlapján a DATAcube-on, ezekkel vetettük
össze a Szobi járás adatait (21-24. ábra).

21. ábra: Szálláshelyek száma az érintett szlovák és magyar járásokban 2011 és 2016 között
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Forrás: DATAcube és KSH alapján saját szerkesztés
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22. ábra: Szálláshelyek férőhelyeinek száma az érintett szlovák és magyar járásokban
2011 és 2016 között
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Forrás: DATAcube és KSH alapján saját szerkesztés

23. ábra: Vendégek száma a szálláshelyeken az érintett szlovák és magyar járásokban
2011 és 2016 között
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Forrás: DATAcube és KSH alapján saját szerkesztés
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24. ábra: Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken az érintett szlovák és magyar járásokban
2011 és 2016 között
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Forrás: DATAcube és KSH alapján saját szerkesztés

A szálláshelyek számát tekintve 2011 és 2016 között a legtöbb a Szobi járásban volt, melyet az
Érsekújvári járás szálláshely száma követ, nem sokkal lemaradva. A szálláshelyek számát valószínűleg
nagy arányban Párkány szálláshelyeinek száma teszi ki az Érsekújvári járásban. A Lévai járás
szálláshelyeinek száma körülbelül negyede a Szobi járás, harmada az Érsekújvári járás
szálláshelyeinek (21. ábra). A szálláshelyek férőhelyei nem arányosak járások szálláshelyeinek
számával. Míg a Szobi járásban található a legtöbb szállás, addig az Érsekújvári járásban körülbelül
ötször annyi férőhely van, mint a Szobi járásban. A legalacsonyabb szálláshelyszámmal rendelkező
Lévai járásban magasabb a férőhelyek száma, mint a Szobi járásban (22. ábra). A szálláshelyek
vendégeinek száma többnyire összefüggésben van a szálláshelyek férőhelyeinek számával (23. ábra).
A vendégek száma és a vendégéjszakák száma is hasonló tendenciát mutat, vélhetően minden
járásban hasonló lehet az átlagos tartózkodási idő (24. ábra).
A 8 szlovákiai kerületet tekintve a Nyitrai kerület 2016-ban a szálláshelyek 6,7 %-át, a szobák 4 %-át, a
férőhelyek 4,2 %-át tették ki, melyek a legalacsonyabb értékeket jelentik Trenčín kerület mellett.10 A
legutolsó elérhető statisztikai adatok szerint 2016-ban a Nyitrai kerületben 303 szálláshely működött,
amelyek összesen 298 829 fő látogatót fogadtak, amivel a legkevesebb látogató országos
összevetésben. A legtöbb szálláshely (115) az Érsekújvári járásban működik, a Lévai járás (38) csak a
negyedik a kerületen belül. A legtöbb szállóvendég ugyanakkor Nyitrára látogatott, az Érsekújvári
járás csak a második ebben az összevetésben 96 535 fővel, míg a Lévai a harmadik (33 047 fő),
megelőzve a több szálláshellyel rendelkező Komáromi járást. A legtöbb turista országosan
Csehországból érkezik, ezt követi Németország, Lengyelország és Magyarország, a magyar turisták a
célterület esetében a területi közelség miatt vélhetően felülreprezentáltak.11

10

Anton Kasagranda – Daniel Gurňák – Katarína Danielová: Congress and fair tourism of Slovakia – its quantification, spatial differentiation,
and classification. Regional Statistics, Vol. 7. No. 2. 2017
11
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4. A TÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJA
Jelen dokumentum célja a Szobi, Érsekújvári és Lévai járás aktív turisztikai potenciáljának feltárása, a
potenciál alapján javaslatok megfogalmazása azok erősítése érdekében, továbbá ezekre alapozva
kisléptékű aktív turisztikai projektjavaslatok kidolgozása. Mindezek felvázolása előtt elengedhetetlen
az aktív turizmus fogalmának ismertetése. Az aktív turizmus definíciójában igazodunk a
magyarországi turisztikai stratégiai koordinációt végző Magyar Turisztikai Ügynökség
meghatározásához: A turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős
vagy sporttevékenység gyakorlása, mint például a természetjárás, a kerékpáros, vízi, vitorlás, lovas,
kaland- és extrém turizmus, a golf-, horgász-, vadász-, futó-, sí- és ökoturizmus.
A természeti turizmus kategóriájába azok a tevékenységek sorolhatók, melyek során az utazó
motivációja a természettel való közelség átélése, természeti vagy tájértékek megismerése, de ez nem
szükségszerűen társul fizikai aktivitás kifejtésével. Ennek értelében a természeti turizmushoz
sorolható az állatkert- és arborétum látogatás, a kempingturizmus, a falusi turizmus, az erdei
kisvasutakon tett utazás vagy a hajózás.12
Jelen fejezet alfejezeteiben a térség turisztikai potenciálja kerül bemutatásra az aktív turizmus
szempontjából. Ezen potenciálok olyan adottságok, melyek erősítése, kreatív kihasználása
hozzájárulna térség turisztikai kínálatának növekedéséhez és minőségi javulásához. A potenciálok
attrakciótípusonként, illetve településenként is bemutatásra kerülnek.

4.1. A térség aktív turisztikai potenciálja attrakciótípusonként
Az Érsekújvári, a Lévai és különösen a Szobi járás adottságai – ahogy a helyzetelemzésből kiderült – az
aktív turizmus feltételeinek megfelelnek, hiszen gyönyörű természeti környezettel rendelkeznek,
melyet a domborzatuk, a vízhálózatuk és az élőviláguk határoz meg.
A Nyitrai kerület turizmusa jelenleg inkább a kulturális turizmusra fókuszál, melyben a legnagyobb
szerepe Komáromnak, Párkánynak és Nyitrának van. Az Érsekújvári és a Lévai járás érintett részeinek
természetföldrajzi adottságai is alkalmasak az aktív turizmus fejlesztésére. A térség határán folyik a
Duna és az Ipoly, melyek elválasztják – de megfelelő együttműködések keretében összekötnék – a
magyar és a szlovák területet. A Garam folyó is átfolyik az Érsekújvári járáson. A szlovákiai terület
domborzati adottságai eltérnek a Szobi járásétól, a terület nagyobb része dombsági (Kovácspatakihegyek) jellegű terület.13
A szlovák turisztikai látványosságokról való tájékozódásban sokat segít az érdeklődőknek a
slovakia.travel honlap, mely részletes és széleskörű információkat szolgáltat az ország turisztikai
lehetőségeiről hat – köztük magyar – nyelven.

4.1.1. Gyalogos túrák
A Szobi járás nagy hányadát a Börzsöny erdőségei alkotják, amelyek jó lehetőséget kínálnak gyalogos
túrázásra. A térség sűrű turistaútvonal hálózattal rendelkezik országos viszonylatban is. Átvezet rajta
a sárga, a piros, a kék és a zöld útjelzés is (4. térkép). A túraútvonalak között vannak körutak, mint
például a 15 km hosszú Kemence- Magosfa- Csóványos- Szabó-kövek- Rakodó- Hamuház12
13

https://mtu.gov.hu/cikkek/aktiv-turizmus
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Csarnavölgy- Kemence körút, illetve szakaszos túrák is.14 A térséget 53 km hosszan érinti az Országos
Kék Túra útvonala is a Katalinpuszta- Magyarkút- Nagy-Kő-hegy- Nógrád- Béla-rét- Saj-kút- Foltánkereszt- Árva-kúti rét- Csóványos- Szabó-kövek- Égés-tető- Rakodó- Nagy-Hideg-hegy- Inóci-vágásKisinóci th.- Kóspallag- Sűrűség- Törökmező th.- Vizes-árok- Köves-mező- Hegyes-tető- Templomvölgy- Nagymaros-Visegrád vasúti megálló között.15 A Mária-út zarándokút négy útvonala érinti a
járást, melyek Márianosztrán futnak össze (4. térkép).
4. térkép: Túraútvonalak a Börzsönyben

Forrás: Saját térinformatikai szerkesztés

A Mária-út egy kialakítás alatt álló zarándok- és turistaút-hálózat, mely Közép-Európán ível át, keletnyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet 7 országon át. Hosszúsága
körülbelül 1400 km, gyalogosan 60 nap alatt bejárható. A Mária-út ugyan gyalogos vándorút, de
egyes szakaszai kerékpárral is járhatók, egységes jelölési rendszerrel tájékoztatja a zarándokokat, az
útleírás részletesen elérhető, és az út nemzetközileg egységes promóció keretében kerül
népszerűsítésre. A Börzsönyi szakasz Szobtól Márianosztra felé a Sukola-keresztig, továbbá
14
15

https://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=319&rfa=85
http://www.borzsony.hu/turaleirasok/orszagos_kektura_borzsonyi_szakasza.html
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Kisirtáspusztától a Bánya-patak völgyéig és Bernecebarátitól Nagyorosziig tart. Ennek értelmében
kiemelt potenciál, hogy a járás egy fontos nemzetközi útvonal része, illetve csomópontja.16 Az
akcióterületen számos útszéli kereszt, szentély és kápolna található, melyek zarándokútvonalakra
felfűzhetők lehetnének (5. térkép).
5. térkép: Vallási jellegű pontok az akcióterületen

Forrás: Saját térinformatikai szerkesztés

A térség kiváló lehetőségekkel rendelkezik a bakancsos túrázáshoz a vadregényes természeti
adottságainak köszönhetően. A térségben kettő tanösvény található, a 2 km hosszú Bernecebaráti
Tanösvény, illetve a Kemencét érintő 2,5 km hosszú tanösvény, melyek információs táblákkal hívják
fel a figyelmet a szakaszok természeti értékeire.17 Nógrád megye és Pest megye határán helyezkedik
el a Csóványos, a Börzsöny legmagasabb pontja, ahová kiváló panorámával rendelkező kilátó épült.

16
17

http://www.borzsony.hu/turaleirasok/maria_ut_borzsonyi_szakasza.html
http://www.borzsony.hu/tanosvenyek.
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A szlovák oldalon húzódnak a Kovácspataki-hegyek (Helembai-hegység/Burda), melyek a Börzsöny
nyúlványai. A Kovácspataki-hegyekről gyönyörű látvány nyílik a Dunakanyarra, a Duna és a Garam
összefolyására, Esztergomra. A hegység különleges élővilággal rendelkezik, mely a természetjáróknak
kedvez. A hegységen a kék turistaútvonal halad át, mely a célterület magyarországi részén
folytatódik. A túra Garamkövesdről indul, valamint egyirányú, ezért a visszautazásra helyi
tömegközlekedés ajánlott.18 A túraútvonalról, helyi tömegközlekedésről kevés információ érhető el
magyar nyelven, pedig a magyar turisták körében is népszerűbb lehetne. A szlovákiai oldalt a Máriaút egyik szakasza is érinti, mely összekapcsolja a célterület két részét a zarándokturizmus keretében.

4.1.2. Kerékpáros túrák
A Szobi járás természeti adottságai a kerékpáros turizmusnak is kedveznek. A Dunakanyarban több
kerékpárút is létezik, a szakaszok összekapcsolása, Budapestről történő teljes kiépítésük, Ipoly-völgyi
meghosszabbításuk jelenleg is folyik. A térség Szobtól Nagymarosig tartó szakasza az EuroVelo6
nemzetközi kerékpárút része lesz a Duna mentén, mely nagyon kedvelt a kerékpározók körében (6.
kép).

6. kép: Kerékpárosok Nagymarosnál

Forrás: Saját fotó

A Királyrét és Nógrád közötti kiépített kerékpárút szakasz lehetővé teszi, hogy például Kismarosról
elindulva Királyréten, Nógrádon át kerékpárral eljussunk Diósjenőre Kemencére, majd az Ipolyvölgybe, aztán az EuroVelo hálózatra csatlakozva visszajuthassunk Kismarosra. Már Nagymaros és
Zebegény között is kész a kerékpárút, ennek folytatásai a közeljövőben elkészülnek (6. térkép).19

18
19

https://dunaiszigetek.blogspot.com/2017/10/osz-helembai-hegysegben.html
http://bringasport.hu/2016/05/06/bringazz-a-borzsonyben-kerekparut-avatas-a-kiralyreti-erdei-kisvasut-napjan/
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6. térkép: A Börzsöny kerékpáros útvonalai

Forrás: Saját térinformatikai szerkesztés

A kerékpárút hálózat több részén, például a Királyrét-Nógrád útvonalon információs táblák
tájékoztatják a kerékpárosokat arról, hogy milyen távolságban és irányban van a következő település,
milyen a kerékpárút anyaga és lejtése, illetve a veszélyes kanyarokra is táblák hívják fel a közlekedők
figyelmét (7. kép).
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7. kép: Információs tábla Királyréten kerékpárosok számára

Forrás: Saját fotó

A 1201-es út – Ipolydamásd – Bernecebaráti – is a kerékpárhálózat része, azonban kerékpársáv,
illetve kerékpárút nincs kiépítve. Az út nagyon kihasználatlan az EuroVelo szakaszhoz képest. A
12103-as út Szokolya és Királyrét között, vagy a 12106-os út Kismaros és Kóspallag közötti út szép
természeti környezetben, az erdőben futnak, egyes szakaszaik kerékpározásra kijelöltek, még
megfelelő infrastruktúrával, például biztonságos úttól elválasztott résszel (kerékpársáv) nem
ellátottak. A térségben hegyi kerékpáros túrázásra is lenne lehetőség. A merretekerjek.hu jelöl erdei
kerékpáros utakat, melyek egy része közút mentén, más részük például patak mentén futnak.
Azonban ezeket az OpenStreetMap nem jeleníti meg a kerékpáros útvonalak között. Az erdei
kerékpáros útvonalak feltételein javítani szükséges megfelelő tájékoztatással, útjelző táblákkal,
tereprendezéssel. A Börzsöny szép természeti környezete, kezdetleges kerékpárszakaszok megléte
lehetőséget teremt a kerékpáros turizmus fejlesztéséhez.
Az akcióterület szlovákiai részének természeti adottságai is lehetőséget adnak kerékpártúrázásra.
Kiépített kerékpárút található a Kovácspataki hegyeket átszelve Párkány – Garamkövesd – Helemba –
Bajta – Szalka között. Szalka és Letkés között az Ipoly hídon át lehet kelni, rácsatlakozva a
magyarországi útvonalra. A Zebegény – Szob – Helemba – Garamkövesd – Párkány – Esztergom –
Búbánatvölgy – Pilismarót – Szob Zebegény kerékpáros túraútvonalon összekapcsolhatók a
magyarországi és szlovákiai szakaszok (6. térkép). A két említett túraútvonal esetében nincs teljes
hosszban kiépített kerékpárút.20 A szlovákiai területen Ipolyságtól északra körbefutó kerékpárút
épült, melyről közúton haladva át lehet térni Magyarországra. Az Ipolyság és Párkány között az 564es út szép tájakon vezet át, azonban ez a szakasz még nincs bekapcsolva a kerékpárút hálózatba.

20

http://www.turistamagazin.hu/egynapos-kaland-biciklivel-a-dunakanyarban.html
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4.1.3. Kirándulások kisvasúttal
A Szobi járást három kisvasútvonal érinti, melyek látványos, erdőkkel, patakokkal tarkított útvonalon
haladnak végig: a Kemence – Feketevölgy, Királyrét – Kismaros, a Nagybörzsöny – Szob útvonalak (7.
térkép).21
7. térkép: A Börzsöny kisvasút-hálózata

Forrás: Saját térinformatikai szerkesztés

A Nagybörzsöny-Szob vasútvonal további három szakaszra oszlik Nagybörzsöny és Nagyirtás,
Nagyirtás és Márianosztra, valamint Márianosztra és Szob között. A kisvasútvonal átszállásokkal
járható be, a menetjegyet szakaszonként kell megvásárolni (10. táblázat). A Kemencei Erdei Kisvasút
kemencei állomása egyben van a vasútmúzeummal, melyre kötelező megváltani a belépőt, ha az utas
Kemencére, vagy Kemencéig utazik. A teljesárú menetjegy 300 Ft, a kedvezményes jegy 150 Ft-ba
kerül. Az egyes szakaszoknál, mint például Királyréten bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.
21

https://www.kisvasut.hu
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10. táblázat: Kisvasút szakaszok díjszabása (Ft) 2018-ban

Kisvasút szakasz

Menet-téri
teljesárú

Menettéri kedvezményes
Gyermek

Nyugdíjas

Egy útra szóló
teljesárú

Egy útra szóló
kedvezményes
Gyermek
Nyugdíjas

Kemencei Erdei
Kisvasút

1000

700

700

600

300

300

NagybörzsönyNagyirtás

1600

1000

1400

900

600

800

NagyirtásMárianosztra

1200

800

800

700

500

500

MárianosztraSzob

1400

1000

1000

700

500

500

Királyréti Erdei
Vasút

1400

900

900

900

500

500

Forrás: www.kisvasut.hu

A kisvasutak jellemzői többféle honlapról is elérhetők, mint például a kisvasut.hu-ról, a
borzsonyikisvasutak.hu-ról, mely megnehezíti a turisták tájékozódását a kisvasút vonalakról.

4.1.4. Vízi- és horgászturizmus
A szlovák és a magyar oldalon egyaránt, az Ipoly menti településeken, valamint a Duna mentén is
potenciál a horgászturizmus. Szobon működik az Ipoly Tours, horgászati eszközök kölcsönzésére is ad
lehetőséget Helyi kezdeményezésként Ipolytölgyes önkormányzata is igyekszik megteremteni a
megfelelő infrastruktúrát az aktív turizmusnak, így horgászbot- és kenukölcsönzési lehetőséget
biztosít.
A térségben található tó Kóspallagon, Nagybörzsönyben, Perőcsényen, Szokolyán, Diósjenőn és
Királyréten, melyek horgászati, vagy akár csónakázási lehetőséget nyújtanak (8. kép). A szlovák
oldalon Bajtán, Ipolypásztón, Kicsinden, Nánán található halastó, mely a horgászturizmusnak kedvez.
8. kép: A királyréti tó

Forrás: Saját fotó
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A Duna alkalmas még strandolásra, hajózásra, kajakozásra, kenuzásra. Utóbbira az Ipolyon is van
lehetőség. Az Ipoly Tours ezeknek a lehetőségeknek is ad keretet, hiszen kajak, kenu, kerékpár
kölcsönzési lehetőséget is biztosít, valamint túrákat is szervez, illetve sétahajózásra is ad lehetőséget.
A nyitrai kerület gazdag termálvízforrásokban, mely a rekreációs turizmusnak kedvez. Az érintett
térségben termálfürdő Párkányban található, a népszerű Vadaš fürdő. A Szobi járásban egyedül
Kemencén található strand, viszont a nagyobb forgalom elérése érdekében fejleszteni szükséges.

4.1.5. Vártúrák és kastélylátogatások
A térségben több vár vagy várrom is található. A szobi járáson ugyan kívül esik, de viszonylag ép
állapotában látogatható Drégelypalánk22 vára és a nógrádi vár. A járáson belül várromok találhatók
(pl. Salgóvár, Ipolydamásd vára, Zuvár, bernecebaráti Templomhegy). A várak legtöbbje szép
természeti környezetben fekszik, így nem csak maga a vár(rom) meglátogatása, de maga az oda
vezető út is turisztikai élményt nyújthat túrázás keretében. Mindemellett a várromok melletti
tájékoztató táblák – megfelelő mennyiségük és minőségük esetén – bővítik is az érdeklődők
ismereteit a helyről. Éppen ezért a várakhoz vezető túraútvonalak karbantartása, illetve azok
összekötése potenciális turisztikai kínálatbővítő tényező lenne. A Nyitrai kerületből kiemelendő Léva
vára, amely ugyan az akcióterületen kívül esik, jó állapotban fennmaradt és látogatható.
A Szobi járásban lehetséges a kulturális turizmus becsatornázása is, hiszen például több településen
található kastély. A bernecebaráti Huszár kastély jelenleg üresen áll, a Szokolyi Kastély
gyermeküdülő, a szobi Luczenbacher kastély kollégiumként működik, a tésai Folgár kastély,
Vámosmikolán az Esterházy Huszár Kastély, Verőcén a Migazzi és a Huszár kastély, Zebegényben a
Dőry Kastély található. Az akcióterület szlovákiai részén található kastély Ipolypásztón,
Ipolyszakálloson, Ipolybélen, Kistúron, valamint Ipolyvisken és Lontón kettő. Lontó egyik kastélya
elhanyagolt, romos állapotú, a másikban szociális otthon működik. Az ipolybéli kastélyban üzemel a
művelődési ház. A szlovákiai akcióterület közelében áll kastély Ipolyvisk mellett Paláston, mely
cserkészek tulajdonában van, illetve Zselízen Esterházy kastély. Kúria Százdon, Kistúron, Felsőtúron és
Lontón található. A kastélyok komoly turizmusfejlesztési lehetőséget jelentenek, azonban a kastélyok
egy része magántulajdonban van, illetve nagy részük állapota elhanyagolt.

4.1.6. Lovas túrák
Az aktív turizmus része a lovas turizmus is. A Szobi járásban Szokolyán, Nagymaroson és Kemencén
működik lovas turisztikai szolgáltatás. A szokolyai a Viski Lovas Udvar lovas oktatásra,
tereplovaglásra, kocsizásra, lovas táborozásra nyújt lehetőséget. Emellett a Kacár Tanyán népi,
kézműves képzéseket tartanak a látogatóknak, valamint megismerkedhetnek a szántóföldi
műveléssel és az állatgondozással, lovas kocsizásra is van lehetőség. Nagymaroson a Királykúti
Lovasporta szálláshelyen is lehet lovagolni. Kemencén a Mathias Lovas udvar nyújt lovaglási
lehetőséget. A Királyréti Lovarda lovastúrák, lovasoktatás és lovastáborok szervezését (egész nyáron),
illetve lebonyolítását vállalja, valamint lovaskocsizásra is lehetőséget biztosít. Gyakorlott lovasoknak
ajánlják a Királyrét – Szokolya – Magyarkút – Nógrád – Királyrét és a Királyrét – Kóspallag –
Törökmező – Szokolya – Királyrét útvonalat. A lovas hagyományok ápolása, a lovas erdei túrák
gyarapítása hozzájárulhatna a térség látogatószámának növeléséhez a szélesedő turisztikai
termékkínálat következtében.
22

Drégelyvár ugyan nem tartozik az akcióterülethez, de a Börzsöny turisztikai kínálatának szerves részét képezi
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4.1.7. Gasztrokalandok és vadászat
A Börzsöny Magyarország egyik legnagyobb bogyósgyümölcs (málna, szeder, ribizli) termelő vidéke.
Nagyüzemi keretek között Szobon szörp készül a környező területek gyümölcseiből.23 A helyi
kistermelők nagy része (főleg Bernecebarátiban, Kóspallagon és Kemencén) foglalkozik kis üzemben a
gyümölcsök értékesítésével, illetve házi szörpöt vagy lekvárt állítanak elő belőlük.24
Helyi vadállomány is jó erőforrás a helyi gasztronómiai kínálat fejlesztésére. A helyi termelők –
megerősítésüket követően – fontos fejlesztési potenciált jelentenek a térség számára, mind a
helyben való értékesítés (pl. helyi termék mintabolt, termelői piac), illetve a helyi és akár járáson,
megyén túli éttermekbe való szállítás tekintetében. A termékekre alapozott helyi termék fesztiválok
egyre népszerűbbek napjainkban, melyek komoly imázsképző tényezőt jelenthetnek a hely és a
termék számára.
A térségben vannak jó kezdeményezések a helyi termékek, illetve ételek népszerűsítése, valamint a
termelők, készítők összefogása kapcsán. Ilyen például a nagybörzsönyi kemencés sütés. A minden
hétvégén rotációs jelleggel, más étterem, étkeztetést nyújtó szállás, vagy családi ház vállalja magára a
kemencében való sütést, sajátos kínálattal. Ezekről a település honlapja részletes információt nyújt, a
honlapon kiemelt helyen feltüntetve. Ez a kezdeményezés segíti a helyi összefogást, a látogatók
szállás foglalása nélkül is megtekinthetik a kemencés szálláshelyet az étkezés révén, illetve plusz
jövedelemhez jutnak a termelők.25
A Párkány és Érsekújvár között a Garam-menti hátság a talajadottságok és a napsütéses órák magas
számának köszönhetően kiváló lehetőségeket nyújt a bortermelésre. Így a Nyitrai Borrégió gazdag
szőlőtermesztési és bortermelési hagyományokkal rendelkezik, Szlovákia egyik legjelentősebb
bortermelő vidéke. A borvidék területe széttagolt, a bortermelők viszonylag távol helyezkednek el
egymástól Nyitra város környéki falvakban. Ennek ellenére a területen több mint tízezer hektár
szőlőterület található, a minőségi borok széles választékát kínálva26. A régió részét képezik: Nyitrai
királyi borút, Nyitrai borút, Honti és Zsitva-menti borút, Búcs és Szentpéter települések, Kürti
borászati mikrorégió. A borászati hagyományokra fesztiválokat is szerveznek a szüret idején.27 Ez
alapján a térségben potenciális a borturizmus fejlesztése a falusi turizmussal egyetemben.
A Szobi járás erdei vadban gazdagok. A vadászat kulturált keretek között való lebonyolítását az Ipoly
Erdő Zrt. vállalja, hiszen ez gondoskodik a térség vad-és erdőgazdálkodásról. A Zrt. zárt kertben és
szabad területen is lehetőséget biztosít egy nagyobb összefüggő, és nyolc kisebb területen. A térség
erdeiben gímszarvas, őz, vaddisznó, és muflon elejtésére van lehetőség. A vadászok igényes, erdei, jól
megközelíthető, jól felszerelt vadászházakban szállhatnak meg.28 A gazdag vadállomány lehetőséget
teremthetne a vadászturisztikai szolgáltatások további fejlesztésére (pl. látogatható vadászház). A
vadhús alapot jelenthetne vadászat fókuszú étterem létrehozására, vagy bekapcsolódásra a termelői
láncokba. A nyitrai kerület 326 vadászterülettel rendelkezik. A Dunamenti-síkság apróvadban gazdag,
a kerület északi részén szarvas is vadászható.29 A vadászat feltételeit erősíti, hogy a Börzsöny
erdeiben sűrűn helyezkednek el a vadlesek és vadetetők (8. térkép)

23

http://www.dunakanyar.hu/latvanyossag_nevezetesseg/12_Borzsony-muzeum-Szob.html
https://www.termelotol.hu/
25
http://nagyborzsony.hu/turizmus/kemences-sutesrend/
26
https://boraszportal.hu/beszamolo/szlovakia-borai-avagy-kalandozasok-a-felvideken-ii-4791
27
https://www.travelguide.sk/hun/nyitra-megye/
28
http://www.ipolyerdo.hu/vadaszat
29
https://www.travelguide.sk/hun/nyitra-megye/
24

51

8. térkép: Vadlesek és vadetetők az akcióterületen

4.1.8. Gyógynövények
A Börzsöny erdői különleges, sajátos növényvilággal rendelkeznek, melyek nagy része védett. Az
erdők gyógynövényekben, különleges gombafajokban is gazdagok, melyek botanikai értéke jelentős.
Ezekre alapozva gyógynövény ismereti túrákat és képzéseket is szerveznek gyógynövényszakértő
közreműködésével, különösen a Diósjenői Erdei Szabadidőparkban. A képzések részét képezi a
növények jellemzőinek elsajátítása, felismerése, hatásainak megismerése, valamint gyűjtése.30
Ezekből a túrákból és képzésekből bevételre tesznek szert a szervezők, ezért ezt a kezdeményezést
érdemes lenne a Börzsöny több részére kiterjeszteni.

30

http://www.borzsony.hu/programajanlo/_gyogynoveny_ismereti_tanfolyam__diosjenoi_erdei_szabaidopark.html
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4.2. A térség aktív turisztikai potenciálja településenként
9. térkép: Az akcióterület épített látványosságai

Forrás: Saját térinformatikai szerkesztés

A Lévai, Érsekújvári és különösen a Szobi járás települései – főként hegységbe nyúló területei –
gazdagok olyan épített és természeti látnivalóban, melyeket túrák alkalmával érdemes megnézni. Az
épített látnivalók esetében találhatók például kastélyok, várromok, kilátók és emlékművek az
akcióterületen (9. térkép). A természeti látványosságok közül sziklákat, hegycsúcsokat,
barlangbejáratokat találunk, melyek túraútvonalakra felfűzhetők.

A térség adottságait a következő részben településenként ismertetjük, mely jellemzőket az 1.
melléklet is tartalmazza táblázatos formában. A táblázat adottságként (pl. Ipoly, túraútvonal, kastély
léte) csoportosítja a településeket, mely besorolás segít a hasonlóságok felfedezésében, azok
összekapcsolási lehetőségeinek könnyebb feltárásban.
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10. térkép: Az akcióterület természeti látványosságai

Forrás: Saját térinformatikai szerkesztés

4.2.1. Magyarországi települések
Bernecebaráti
Bernecebarátin található barokk stílusú, XVIII. századi Huszár kastély jelenleg kihasználatlanul áll,
elhanyagolt állapotban (9. kép). A kastély parkja gondozott, de magában a kastélyban is rejlik
turisztikai potenciál (pl. szálláshely, kiállítóhely, étterem, stb.), így érdemes lenne kihasználni.
Bernecebarátin található Templom-hegy a várromok közé sorolható. Bernecebaráti erdeiben több
54

túraútvonal is áthalad, valamint a településen halad át a Sisa Pista, „az utolsó nógrádi betyár”
tematikus tanösvény, ahol tájékoztató táblákkal informálják a látogatókat. Bernecebarátin átfolyik a
Kemence-patak és a Bernece-patak. A település erdői vadban gazdagok, amelyek a
vadászturizmusnak adnak potenciált. Bernecebaráti környéke jelentős bogyósgyümölcs termelő
vidék, mely a gasztronómiai turizmus erősítésére ad lehetőséget.

9. kép: A Huszár kastély Bernecebarátin

Forrás: Saját fotó

Ipolydamásd
Ipolydamásd területének nagy része erdő, ami túrázásra ad lehetőséget. Az erdők vadban gazdagok.
A hegyekben található a Zuvár romjai, mely jelzett útvonalon közelíthető meg. Ipolydamásd
határában, a 1201-es út mentén helyezkedik el Ipolydamásd várának romjai. A várból nagyon kevés
maradt fenn, de tájékoztató táblák jelzik, hogy hogyan is nézhetett ki a vár. Pihenő padok is
kihelyezésre kerültek, a feljutást kiépített lépcsőkkel oldották meg (10. kép). A hegy lábánál, az út
mentén lehetőségük van parkolásra a látogatóknak, illetve tábla jelzi az út mentén a vár helyét. A
hegy lábánál, az út mentén közvetlen folyik az Ipoly. A folyó horgászatra adna lehetőséget, de kevés
helyen megközelíthető az elvadult növényzet miatt a település mentén.
10. kép: Ipolydamásd vára

Forrás: Saját fotó

Ipolytölgyes
A település határában folyik az Ipoly. Az Ipoly mentéről szép kilátás nyílik a környező hegyekre. A
folyó partja nehezen megközelíthető az elvadult növényzet miatt, pedig horgászatra potenciális a
folyó (11. kép).
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11. kép: Kilátás az Ipoly partjáról és az Ipoly Ipolytölgyesnél

Forrás: Saját fotó

Kemence
A település gyönyörű természeti környezetben fekszik, melyet még szebbé tesz a rajta átfolyó
Kemence-patak. Működik strand a településen az erdő szélén, azonban a strand csak hideg vizű,
illetve hűvös mikroklímával rendelkezik a hely, ami miatt a forgalma alacsony. Kemencét számos
túraútvonal érinti pihenőhelyekkel gazdagítva, és kedvelt is a túrázók körében (12. kép). Egy 2,5 km
hosszú tanösvény is kiépítésre került Kemence hegyeiben. A kemencei kisvasút ugyancsak kihasznált,
azonban jelenleg működő szakasza elég rövid. Kemence jelentős bogyósgyümölcs termelő terület. A
településen várrom is található, mely bekapcsolható várromokat, várakat összefűző túrákba.
12. kép: Pihenőhely a kemencei kisvasút végállomásánál

Forrás: Saját fotó

Kismaros
A településen áthalad a Királyréti Erdei Kisvasút. A település határában folyik a Duna, kajak-kenu
túraútvonal érinti. A folyó mentén kiépített stégek, úszóházak várják a horgászni vágyókat (13. kép).
Kismaroson forgalmas kerékpárút halad át.
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13. kép: A Duna Kismarosnál

Forrás: Saját fotó

Kóspallag
Kóspallagot az országos kék túra útvonal érinti, Katalinpuszta – Nógrád – Csóványos – Nagy-Hideghegy – Kóspallag – Törökmező – Nagymaros vonalon. Ezen felül több túraútvonal érinti a települést,
de kisebb séták is tehetők a környező erdőkben (14. kép). Kóspallagról a Börzsöny számos fontos
pontja könnyen elérhető. A falut Nagymaros – Köves-mező – Törökmező – Kóspallag –
(Nagyirtáspuszta – Nagybörzsöny -Zebegény) – Márianosztra – Zebegény – Nagymaros kerékpártúra
útvonal érinti. A falu határában horgászatra alkalmas tó található. A településhez tartozó erdők
vadállománya gazdag, a bogyósgyümölcs termelés jelentős. A településen várrom is található, mely
bekapcsolható várromokat, várakat összefűző túrákba.
14. kép: Túraút jelző tábla Kóspallag határában

Forrás: Saját fotó
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Letkés
Letkés az Ipoly mentén fekszik, illetve több patak áthalad rajta. Kajak-kenu túraútvonal érinti az
Ipolyon. A település nagy része erdőterület, több gyalogos túraútvonal is érinti. Határátkelő működik
Ipolyszalka felé, mely a település nagy előnye, hiszen nagyon kevés összekötő van az Ipoly-menti
települések között.

Márianosztra
Márianosztra – Nagyirtáspuszta (7 km hosszú) erdei vasútvonal érinti, amely összeköttetésben áll a
Szob és Nagybörzsöny közötti erdei vasúttal. A kisvasút állomása jól kiépített, megfelelő
infrastruktúrával ellátott, tájékoztató táblák, mosdó, pihenőhelyek is megtalálhatók (15. kép). A
települést több túraútvonal érinti, illetve a Mária Út szakaszainak csomópontja, mely a zarándokok
körében kedvelt. A településen várrom is található, mely bekapcsolható várromokat, várakat
összefűző túrákba.
15. kép: Információs tábla a Börzsöny látnivalóiról a márianosztrai kisvasút megállóban

Forrás: Saját fotó

Nagybörzsöny
A település gyönyörű természeti környezetben fekszik, több túraútvonal is érinti. A településen
átfolyó patak még szebbé teszi a környezetét. A Nagybörzsöny – Nagyirtás – Márianosztra – Szob
erdei kisvasút végállomása. Horgászatra alkalmas tó is található a településen (16. kép). Több olyan
étterem, vagy kis vendéglátó működik itt, mely magyaros, falusi ételeket kínál. A településen várrom
is található, mely bekapcsolható várromokat, várakat összefűző túrákba.

58

16. kép: Horgásztó Nagybörzsönynél

Forrás: Saját fotó

Nagymaros
A település a Duna mellett helyezkedik el. A folyó alkalmas horgászatra, hajózásra, vízi sportolásra. A
Duna partja a településen belül több részen elhanyagolt állapotban van. A Duna partján forgalmas
kerékpárút halad át, illetve középkategóriás éttermekkel ellátott pihenőhely van kiépítve (17. kép). A
településhez tartozó hegyekben több túraútvonal is áthalad, melyek Remete-barlangokat, kőfülkéket
is érintenek. Nagymaros az országos Kék Túra útvonal része. A Julianus kilátó a Hegyes-tetőn
található, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Duna-kanyarra. A településen lovas turisztikai
szolgáltatás működik.
17. kép: Kerékpárút és pihenőhely a Duna partján Nagymarosnál

Forrás: Saját fotó

Perőcsény
A falu szomszédságában 715 méter magason található a Salgóvár romja, mely jelzett túraútvonalon
érhető el. A Perőcsény környéki hegyvidéki erdők fokozottan védettek, de jelzett turistautakon jól
bejárhatók. A börzsönyi ősvulkán kalderája itt húzódik, melyen túraútvonalak haladnak. A
településhez tartozó erdők vadállománya gazdag. A településen horgásztó is található, mely a
horgászturizmus fejlesztésére ad lehetőséget. A településen várrom is található, mely bekapcsolható
várromokat, várakat összefűző túrákba.
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Szob
A település mellett folyik a Duna, és az Ipoly, melyeken szervezett kenutúrák működnek Szob
érintésével, valamint horgászatra is van lehetőség a folyókon. Kenu és kajak kölcsönzésére van
lehetőség, például az Ipoly Tours-nál. Szobot kerékpártúra útvonalak is érintik, melyek kiépített
kerékpárúton haladnak. A Duna partján néhány középkategóriás étterem működik kerékpáros
pihenőhelyként (18. kép). Szobon vasúti híd vezet át Szlovákiába az Ipoly fölött, megteremtve ezzel a
kapcsolatot a szlovákiai oldallal.
18. kép: Horgász a Duna és az Ipoly összefolyásánál és pihenőhely Szobnál

Forrás: Saját fotó

Szokolya
Szokolyát érinti a Királyréti Erdei Kisvasút vonala. A településen található a Kacár tanya, melyen népi,
kézműves képzéseket tartanak a látogatóknak, valamint megismerkedhetnek a szántóföldi
műveléssel és az állatgondozással, lovas kocsizásra is van lehetőség. A Viski Lovas Udvar lovas
oktatásra, tereplovaglásra, kocsizásra, lovas táborozásra nyújt lehetőséget. A település közigazgatási
területének nagy része erdő, túraútvonalak érintik. Kóspallag és Szokolya között hangulatos erdei
közút vezet.
Szokolya része Királyrét, mely népszerű kirándulóközpont a térségben. A Kismarosról induló erdei
kisvasút végállomása, a Magas-Börzsönybe induló túrák csomópontja. Központjában több büfét,
éttermet, szálláshelyet is lehet találni, innen indul a 2,9 km hosszú Királyréti tanösvény, mely a
környék legfontosabb látnivalóit fűzi össze. Piknikezésre legjobban alkalmas tisztások a jobb a SzénPatak-völgyében találhatók. Itt az erdei játszóteret is alakítottak ki. Tava a horgászok körében
nagyon kedvelt.31 Királyrétről gyalogtúra keretében megközelíthető a Börzsöny legmagasabb pontja a
Csóványos, és az ott álló kilátó.

Tésa
Tésán található a Foglár kastély, azonban magántulajdonban van, nem látogatható. Tésán átfolyik a
Tésa patak, valamint az Ipoly a határában halad, ami horgászatra, kenuzásra ad lehetőséget. A
település lakossága nagyon alacsony, a nyugalmat kereső, pihenésre vágyó látogatóknak, házat
vásárlóknak potenciális. Azonban Tésára Vámosmikola felől egy hosszú, nagyon rossz minőségű út
vezet, valamin a buszjáratok száma alacsony, mely korlátozza a település megközelíthetőségét.

31

http://kirandulastippek.hu/dunakanyar/kiralyret
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Vámosmikola
Vámosmikolán több patak is átfolyik, illetve az Ipoly is. Az Ipoly népszerű a horgászok, és pihenni
vágyók körében. A település határában az Ipoly mentén parkolásra is van lehetőség, illetve egy fedett
pihenőhely is kiépítésre került. Azonban a növényzet elvadult és nehezíti a megközelíthetőséget (19.
kép).
19. kép: Az Ipoly és pihenőhely Vámosmikolánál

Forrás: Saját fotó

Verőce
A Duna mentén terül el a település. A Duna lehetőséget kínál strandolásra, vízi sportolásra, illetve a
folyó mentén vendéglátóhelyek sorakoznak (20. kép). Kerékpárút érinti a települést, mely népszerű a
kerékpártúrázók körében. Verőcén kastély is található.
20. kép: A Duna part Verőcénél

Forrás: Saját fotó

Zebegény
Duna menti település, a folyón lehetőség van vízi sportolásra. A települést kerékpárútvonal érinti.
Zebegényen jelzett túraútvonalak haladnak át. A település központja szépen kiépített, jó pihenési
lehetőséget kínál a túrázóknak, kerékpárosoknak (21. kép). Kerékpárkölcsönzésre is van lehetőség.
Zebegényben kiemelten magas az egyéb kategóriába eső szálláshelyek száma. A településen várrom
is található, mely bekapcsolható várromokat, várakat összefűző túrákba.
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21. kép: Zebegény központja és a Duna Zebegénynél

Forrás: Saját fotó

4.2.2. Szlovákiai települések
A szlovákiai oldalon fekvő határ menti településeket – Ipolyság és Párkány között – a szép természeti
környezeten áthaladó 564-es út köti össze. Az út a Kovácspataki-hegyek mellett halad el, érinti az
Ipolyt és a Garamot is. Az út jó minőségű, és alkalmas lehetne a kerékpárút hálózatba való bevonásra
(22. kép).

22. kép: Az 564-es út egyes szakaszai

Forrás: Saját fotó

Bajta
A Kovácspataki dombok mellett fekszik, a Garamkövesdről induló turistaútvonal érinti. Halastava
horgászatra ad lehetőséget. A településről gyönyörű kilátás nyílik a Börzsöny vonulataira.

Garamkövesd
Duna és Garam menti település, a folyók vízi sportolásra, horgászatra adnak lehetőséget. A
Kovácspataki-dombok-dél tartozik a településhez, különleges élővilága van, a természetjáróknak
potenciális úti cél. A Kovácspataki-hegyeken 5 km hosszú tanösvény vezet át, ami bemutatja az erdők
különleges
élővilágát.
A
Zebegény–Szob–Helemba–Garamkövesd–Párkány–Esztergom–
Búbánatvölgy–Pilismarót– Szob–Zebegény kerékpáros túraútvonal érinti.
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Garampáld
Garam folyó és a Szikince patak partján fekvő település. Itt található az úgynevezett Harasztok gödre,
ami egy 300 méter hosszú, 30 méter mély kanyonszerű vízmosás, meglátogatásra érdemes
látványosság.

Helemba
A Duna és az Ipoly mellett fekszik, az Ipoly a közelében folyik a Dunába. A folyók vízi sportolásra,
horgászatra adnak lehetőséget. Helembát a Kovácspataki-hegyek érintik, melyekről jó kilátás nyílik a
Dunára, és hegy természetjárásra ad lehetőséget. Szobbal vasúti híd köti össze, mely kapcsolatot
teremt a határ két oldala között.

Ipolybél
Ipoly menti település, az Ipoly alkalmas vízi sportokra és horgászatra is. A Csécsi és a Bossányi kastély
található itt, melyek parkjai pihenésre alkalmasak. A faluban található sok, jellegzetes parasztház
található, melyek őrzik a település régi építészeti értékeit.

Ipolykiskeszi
Ipoly menti település, az Ipoly horgászatra ad lehetőséget. A település határában találhatók az
egykori Törökvár romjai, mely az Ipoly mentén, egy kis dombon helyezkedik el.

Ipolyszakállos
Ipoly menti település, az Ipoly alkalmas vízi sportokra és horgászatra is. A településen található
kastély. Ipolyszakállos a Mária-út útvonala mentén fekszik. A település különlegessége a Méhecske
Panzió, ahol a vendégek mézbort és mézes ételeket is kóstolhatnak. Ipolyszakálloson tájház is
található.

Ipolypásztó
Az Ipoly mentén fekszik. Halastava kedvelt a horgászok körében. Az Ipolypásztó–Nagybörzsöny–
Kisirtás vasútvonal része volt, jelenleg a kisvasút csak a magyar oldalon közlekedik. A településen
található kastély, melyet Plachy György építettet a híres Agyigásó dűlőben készített téglákból.

Ipolyság
Ipoly menti település, az Ipoly alkalmas vízi sportokra és horgászatra is. A város leglátogatottabb
műemléke a Honti Múzeum és a Simonyi Lajos Galéria.
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Ipolyvisk
Ipoly menti település, az Ipoly alkalmas vízi sportokra és horgászatra is. A településen található két
kastély.

Kicsind
Garam melletti település. Garam holtág horgásztóként üzemel, horgászturizmus fejlesztésére
potenciális. A településen több forrás is található.

Lontó
Ipoly menti település, az Ipoly alkalmas vízi sportokra és horgászatra is. A településen található két
kastély és több kúria is. A községen ma még több régi építésű parasztház őrzi a nép építészet
emlékeit.

Párkány
Duna menti település. Dunai sétahajózás alkalmával gyönyörű kilátás nyílik a Burdára, a Pilisre, a
Dunakanyarra és Esztergomra. A Garam, mely sok holtággal rendelkezik, itt folyik a Dunába. A folyók
a horgászok körében kedveltek, és vízi sportolásra is nyújtanak lehetőséget. Itt található a Vadas
Fürdőkomplexum, mely különleges medencéivel kiemelt attrakciója a városnak.

Százd
A Búr patak völgyében, a Morda „hegy” lábánál fekszik, mely oldalában számos borospince található.
Százdon 18. századi kúria található, illetve régi parasztházak is emlékeztetnek a múltra.

Zalaba
Főút mellett akácos erdő található, ahol főleg májusban nyújt nagy élményt az akác virágzása, a
tisztásokon virág és gomba szedése is lehetséges. Az erdőben található ugyanakkor egy forrás,
melynél pihenőhely van kialakítva a forrás vize iható.

Gyerk, Ipolyszalka, Leléd és Szete
Az Ipoly mellett fekszenek, mely horgászatra kajakozásra, kenuzásra, egyéb rekreációs
tevékenységekre és a túloldali településekkel határ menti együttműködésre ad lehetőséget.

Kisgyarmat, Kisölved, Nána és Garamsalló
Garam menti települések, melyek szintén alkalmasak a rekreációs lehetőségek bővítésére.
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Felsőtúr és Nagytúr
A Krupinica patak partján fekszenek. Kistúron, mely Nagytúr településrésze, két kastély is található.

A dokumentum tágabban értelmezett hatályába beletartozik a Nyitrai kerület egésze. A kerület
területét érinti a Dunamente turisztikai régió, mely termálfürdőivel, a Duna vízi sportolásra adta
lehetőségeivel, kellemes ártéri erdeivel, nemzetközi kerékpárútjával várja a látogatókat. Az
Ipolymente régió az Ipolyról, vulkanikus hegységmaradványairól, várromjairól, erődítményeiről,
kastélyairól, kolostorairól, szőlőültetvényeiről és a gyűgyi fürdőről nevezetes. A Nyitramente régió
nem csak természeti, de kulturális értékeiről is híres. Kerékpár-és gyalogtúra útvonalak, színvonalas
fürdők, templomok, várak és kastélyok, bortermelő helyek teszik változatossá turisztikai kínálatát.32
A kerület fő turisztikai központjai a városok – főként Nyitra, Léva, Érsekújvár és Komárno – melyek
leginkább kulturális, építészeti értékeivel várják a látogatókat.

Nyitra
A város meghatározó turisztikai központja a kerületnek, hiszen történelmi, egyházi, kulturális,
természeti gasztronómiai adottságai jelentősek. Emellett értékeire alapozva különféle
rendezvényeket kínál a különböző érdeklődési körűek számára.33 A város fő nevezetessége a Nyitraivár, mely jó állapotban maradt fenn. Itt áll a Szent Péter és Pál-templom, a püspöki könyvtár, a
püspöki palota, az egykori Vármegyeháza és a Nagyboldogasszony-templom. A város értékes
építészeti műemléke a zsinagóga, mely fontos kulturális szerepet tölt be. Nyitrához tartozik a
mészkőből és gránitból álló Zobor hegy, ezen húzódik Zobor városrész, illetve a beépítetlen területeit
tölgyerdők fedik. A hegyen alakult a Zoborhegyi Bencés apátság, található itt remetebarlang,
valamint a hegy egy része természetvédelmi terület. A nyitrai Agrokomplex kiállítási központban
rendszeresen rendeznek nemzetközi vásárokat és kiállításokat.34 Nyitra a Nyitrai Borvidék központja,
mely területén sokféle, jó minőségű bort termelnek. A városon folyik át a Nyitra, valamint több tó is
található a területén. Botanikus kertje különleges, trópusi növényekkel is várja a látogatókat.

Léva
A város legfőbb nevezetessége a jól karbantartott Lévai-vár romjai, amely vár a 13. századból
származik. A vár területéhez kapcsolódik a Barsi Múzeum (Tekovské múzeum), amely a környék
archeológiai, történelmi, honismereti és természettudományi érdekességeit mutatja be. A múzeum
kirendelt részét képezik a borfői szikla lakóhelyek.35 A város területén horgászatra alkalmas tó
található.

Érsekújvár
Érsekújvár vallási emlékművekben gazdag. Templomok, kálvária, szentháromság szobor kedvez a
vallási turizmusnak. A város fő pihenőhelye a Berek park, mely kellemes természeti környezetével,
32

http://slovakia.travel/hu/uti-celok/turisztikai-regiok
http://turizmusonline.hu/aktualis/cikk/nyitra_nemcsak_a_tortenelem
34
http://slovakia.travel/hu/nitriansky-regio-nyitramente
35
http://slovakia.travel/hu/leva-levice
33
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gazdag növényvilágával várja a látogatókat.36 Érsekújvár területén folyik át a Nyitra, valamint több tó
és holtág várja a horgászokat.

Komárno
A város fő látványossága a Zichy palota, melyben működik a Dunamenti múzeum. A városban
található az Európa-udvar, mely egy különleges építészeti együttes, Európa egyes részeinek építészeti
stílusait mutatja be.37 Komárom a Duna mentén fekszik, itt folyik a Dunába a Vág, a Vágba pedig a
Nyitra. A folyók kedveznek a horgászok, illetve vízi sportokat kedvelők számára.

36
37

http://slovakia.travel/hu/berek-parkerdo
http://slovakia.travel/hu/komarom-komarno
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5. TURISZTIKAI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
A fentiekben felvázolt térségi, települési értékek potenciált jelentenek az aktív turizmus fejlesztésére.
Azonban ezen potenciálok nagy része kihasználatlan, vagy mérsékelten kihasznált. A potenciálok
erősítésére vannak lehetőségek, melyek megvalósítása a térség idegenforgalmi mutatóit is
javíthatnák.
A helyzetelemzésből és a potenciálok feltárásából kiderült, hogy a Szobi járásban alacsony a működő
vendéglátó egységek száma. A térségben csekély magasabb kategóriás étterem működik, illetve a
középkategóriások is gyakran működési problémákkal küzdenek a szezonalitás miatt. A térségben
szükséges lenne az éttermek bővítésére, az étkezési lehetőségek színesítésére, például fesztiválok
keretében. A szálláshelyek esetében is elmondható, hogy bővítésre lenne szükség, különösen a
kereskedelmi, magasabb kategóriás szállodák kapacitását lehetne fejleszteni. Az egyéb szálláshelyek
nagyon elaprózottak, működési problémákkal küzdenek a szezonalitás miatt, illetve a marketing
tevékenységük sem elég hatékony sok esetben. A szállásadókat támogatni, illetve motiválni kellene a
szolgáltatásaik tekintetében, illetve a marketinget is erősíteni szükséges (pl. települési honlapokon
kiemelt helyen való feltüntetésével). A szálláshelyeken különösen Bernecebarátiban, Kemencén,
Kóspallagon és Márianosztrán lehetne javítani, mivel kisvasút csomópontok, vagy több túraútvonal
kiindulópontjai – így forgalmasak.
A Börzsöny kiemelt természeti értékekkel rendelkezik, ezért lehetőség lenne a tanösvények számát
bővíteni, illetve a tájékoztató táblák számát fokozni a térség különlegességeit bemutatva. A járás
geológiai értékeire alapozva akár geopark kialakítása is potenciális turisztikai kínálatnövelő tényező
lehetne. A terület természeti szépségeinek bemutatására kilátót, lombkorona tanösvényt, vitorlázó
repülőteret is lehetne kialakítani. A térség vadállománya gazdag, ezért vadaspark létesítésével is
lehetne bővíteni a turisztikai kínálatot. Biztosítani szükséges a túrázóknak a megfelelő infrastruktúrát,
mint az útjelző táblák megfelelő minősége és mennyisége, padokkal és biztonságos tűzrakó helyekkel
ellátott pihenőhelyek, ivókutak, biztonságos átkelőhelyek a túraútvonalakat keresztező patakokon. A
térség értékeit, látnivalóit geocaching keretében is érdemes összefogni. A területen áthalad a Máriaút, így a zarándokturizmus feltételeit is ajánlott javítani, ugyanis ez fontos szegmense lehet a térség
kínálatának.
A kerékpárutak mentén érdemes lenne bővíteni pihenőhelyeket, illemhelyeket, kerékpárszerelő,
kerékpárkölcsönző állomásokat, ivókutakat kialakítani a települési központokon kívül is. Néhány
települési önkormányzatnak is érdemes kerékpár kölcsönzési lehetőségeket biztosítani, főleg az
EuroVelo vonaltól távolabb eső területeken, hogy azokon is maximálisan biztosítva legyen a
kerékpározási lehetőség. Az Ipolyság és Párkány között az 564-es út szép tájakon vezet át, azonban
ez a szakasz még nincs bekapcsolva a kerékpárút hálózatba. Ezenfelül az erdei kerékpárutak állapotán
is javítani szükséges.
Érdemes a kemencei kisvasútvonalat egységesíteni, illetve a kisvasúthálózatot bővíteni, hiszen
korábban a Börzsöny sűrű kisvasúthálózattal rendelkezett. A Kemencei Kisvasút jelenleg kihasznált
szakasza igen rövid, pedig az útvonal folytatódik a végállomás után. Ipolypásztó korábban az
Ipolypásztó–Nagybörzsöny–Kisirtás kisvasútvonal része volt, jelenleg a kisvasút csak a magyar oldalon
közlekedik. A térség kisvasúthálózatát újra lehetne éleszteni, mind a turisztikai attrakciók és
közlekedési lehetőségek bővítése, mind a határ két oldalának összekötése szempontjából.
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A horgászturizmusban rejlő potenciálok még inkább kiaknázhatók lennének horgászbot kölcsönzési
lehetőségekkel, megfelelően kiépített stégekkel, a közútról megközelíthetőbb helyeken a növényzet
karban tartásával.
A kenus útvonalak mentén biztosítani szükséges pihenőhelyeket padokkal, tűzrakó helyekkel,
illemhelyekkel a határ mindkét oldalán. A kenus útvonalak összekapcsolhatók lehetnének a kulturális
turizmussal, ha kenu állomásokat alakítanának ki azokon a településeken, melyeken érdemes kiszállni
valamilyen kulturális érték megtekintése miatt. Az Ipoly menti települések központjai viszonylag
messzebb helyezkednek el a folyótól, illetve az elvadult növényzet, kivezető utakat jelző táblák
hiánya miatt a kiszállás is korlátozott.
A kerékpárutak, kenu és túraútvonalak hálózatba szervezésével komplex túraútvonalakat lehetne
kialakítani, melyekkel meghosszabbítható lehetne a tartózkodási idő, illetve a térség értékeinek
megismerése is fokozódna.
A kihasználatlan kastélyok és parkjaik állapotán javítani lehetne, illetve akár kastélyszálló, étterem,
vagy a mai kor igényeinek megfelelő látogatóközpont is kialakítható lehetne valamelyikben. A
térségben több vár(rom) is található, melyek összekötésével kiépített tematikus vártúrát lehetne
kialakítani, ezzel is fokozva a túrázás élményét.
A Szobi járásban már vannak kezdeményezések a lovas turizmus fejlesztésére, de ennek további
fejlesztésével lovas turisztikai központtá lehetne tenni a járást.
A Szobi járásban jelentős bogyósgyümölcs termelő területek vannak. A gyümölcsök termelőit
motiválni lehetne helyi termékek létrehozására, támogatni őket védjegy kialakítására, illetve segíteni
őket bekapcsolni az ellátási láncokba. A terület vadállománya gazdag, mely szintén az ellátási
láncokba való bekapcsolódásra ad potenciált, melyet támogatni szükséges. Emellett a
vadászturisztikai infrastruktúra bővítése is kitörési pontot jelente a térségben. A Nyitrai kerület kiváló
bortermelő vidék, mely fejlesztésével a borturizmus fontos szegmense lehetne a terület
turizmusának.
A Börzsöny gazdag növényvilággal rendelkezik, melyekre alapozott gyógynövény-és gomba ismereti
túrák, képzések hozzájárulhatnának a térség turisztikai kínálatához. Ezt a potenciált is javasolt
kihasználni a térség fejlődése érdekében.
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6. PROJEKTJAVASLATOK
A térség turisztikai értékeihez illeszkedően, jelen dokumentum keretében a következő projektek
megvalósítása javasolt a turisztikai potenciál javítása érdekében:

1. Projektjavaslatok a gasztronómiai potenciál erősítése érdekében
Az étkezés, a helyi specialitások megízlelése napjainkban már nem csak alapszükséglet az utazás
során, hanem az utazási élmény része. Ezért cél a térség gasztronómiai adottságainak kihasználása,
turizmusba való becsatornázása. Jelen projektcsoportba tartozó projektek együttesen hozzájárulnak
az akcióterület gasztronómiai adottságainak turisztikai hasznosításához. A gasztronómiában
tevékenykedők összefogása segít a helyi kapcsolatok erősítésében, illetve a terület komplex
termékként való eladásában. A projektcsoport kapcsolódik az attrakcióbővítésbe tartozó
projektekhez, hiszen az étkezés, élményfőzés is lehet attrakció, kapcsolódhat a túraútvonalakhoz
azok kiegészítéseként, valamint segít erősíteni a határon átnyúló kapcsolatokat is.
Javasolt projektek:
1. Térségi gasztronómiai márka kialakítása
2. Élményfőzés helyi jellegzetességekkel (programturizmus)
3. Borkóstoltatás, borvacsorák feltételeinek megteremtése

2. Projektjavaslatok a célterület attrakcióinak bővítése érdekében
Napjainkban az utazás során már nem nyújt elegendő turisztikai élményt a turistának maga a szép
táj, a turista élményekre, különlegességekre vágyik. Ehhez kapcsolódóan hoztuk létre az új attrakciók
megteremtését célzó projektcsoportot. A projektbe új attrakciók kialakítását célzó
projektjavaslatokat soroltunk, melyek illeszkednek az aktuális turisztikai igényekhez, valamint
turisztikai trendekhez. Az új attrakciók erősíthetik a határon átnyúló kapcsolatokat, a túraútvonalak
fejlesztését célzó projektekhez hozzáfűzhetők, továbbá az étkezés, mint élmény, attrakció
kategóriával is összekapcsolhatók.
Javasolt projektek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ökopark kialakítása
Geopark létrehozása
Lombkorona tanösvény kialakítása
SkyWalk kilátó építése
Turovce domb kilátójának építése
Vitorlázórepülő reptér létesítése
Tematikus játszótér, mezítlábas park kiépítése

3. Projektjavaslatok a túraútvonalakban (erdei, vízi, kerékpáros) rejlő potenciál erősítése
érdekében
A Börzsöny kiváló lehetőséget nyújt túrázásra. Jelen projektcsoport ezt a potenciált igyekszik
erősíteni a meglévő vízi, gyalogos és kerékpárútvonalak infrastrukturális fejlesztésével, modern
túraútvonalak, kiegészítő lehetőségek tervezésével. A projektcsoport kapcsolódik az attrakciók és a
69

gasztronómiát fejlesztő projektcsoportokhoz, hiszen azok a túrák megállói lehetnek. A tervezett
túrák, fejlesztendő szakaszok összekötik a határ két oldalán fekvő településeket.
Javasolt projektek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Az Ipoly, mint evezős-szabadidős útvonal fejlesztése
Kikötőfejlesztés Szobon
Horgászturizmus lehetőségeinek fejlesztése
Kerékpározható útvonalak hiányosságainak pótlása
Vártúra útvonal a Börzsönyben
Zarándokútvonal a szlovák-magyar határtérségben
Lovastúra-útvonalak hiányosságainak pótlása, lovasterápia biztosítása
Gyógynövény ismeretterjesztő túrák szedési lehetőséggel
Komplex túraútvonal (kerékpáros, gyalogos, evezős) létrehozása
Teljesítménytúra és GPS-es tájékozódási verseny a kisvasutak mentén
Várkalandok – Tematikus geocaching kiterjesztett valósággal
Gyaloghíd javítása a Krupinica patak felett
Vadászturizmus lehetőségeinek fejlesztése

4. Projektjavaslatok a határ menti együttműködés erősítése érdekében
Szlovák-magyar TDM, illetve TDM jellegű szervezet létrehozása térség határon átnyúló
együttműködés erősítésének feltételeit igyekszik megteremteni. Ennek létrehozását megelőzően
szükséges azonban értékelni a magyarországi TDM-ek működésével kapcsolatos előnyöket, illetve
nehézségeket, és a határon átnyúló struktúrát ezek figyelembevételével kell megalkotni. E projekt a
többi projektcsoporttal, illetve azokon belül a projektek szinte egészével kapcsolatba hozható, hiszen
a határon túli együttműködést a legtöbb javaslat tartalmazza.
Javasolt projektek:
A projektjavaslatok jellemzőit a következő, 6.1. fejezetben ismertetjük, továbbá a dokumentum 2.
mellékletében táblázatos formában is közöljük.

6.1. Projektjavaslatok a gasztronómiai potenciál erősítése érdekében
6.1.1. Térségi gasztronómiai márka kialakítása
A projekt rövid bemutatása:
Jelen projekt célja az érintett terület (szlovákiai és magyarországi oldalán egyaránt) gasztronómiai
potenciáljának erősítése. Ehhez illeszkedően javasolt a terület gasztronómiai értékeinek – különösen
a vadhús és a bogyós gyümölcsök – becsatornázása a térségi alapanyagok használatának trendjéhez
igazodó budapesti fine dining szcénába, valamint gasztronómiai fesztivál szervezése.
A helyi termékek előállítása érdekében kisléptékű eszközbeszerzés ajánlott. A projekt magában
foglalja a helyi termékek értékesítését célzó webshop kialakítását és üzemeltetését. A fine dininghoz
való kapcsolódás is cél, ami hozzájárulhat a helyi termelők piacra jutásához, de ehhez helyi
önkormányzati támogatással, tanácsadással segíteni szükséges a termelőknek az élelmiszerbiztonsági
feltételekhez való illeszkedésben, akár védjegy létrehozásában. Ha a térség már rendelkezik néhány
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megerősödött termelővel és termékkel, érdemes fesztivált szervezni azok további népszerűsítése,
illetve a rendezvényből fakadó további előnyök elérése érdekében.
A rendezvény ajánlott fókusza a helyi vadhús és a bogyós gyümölcsök, hiszen ezek a termékek a
térségben elérhetők. A gasztronómiai fesztivál hozzájárul a térség turisztikai kínálatának növeléséhez,
ezen felül alkalmas lenne a helyi termelők népszerűsítésére, illetve a határon túli összefogásra. A
határon túli kapcsolatokat úgy erősíthetné igazán a projekt, ha a fesztivál a Letkés-Ipolyszalka
határátkelőnél vagy annak közelében, vagy a híd elkészülte után Ipolydamásd és Helemba között
valósulna meg. A rendezvény keretében ajánlott lehetőséget teremteni a helyi termelők portékáinak
értékesítésére, illetve a vadhús esetében vadhúsfőző versenyt, a bogyósgyümölcsök esetében
lekvár/szörp versenyt szervezni. A rendezvényen bemutatkozhatnának műsorok keretében a térség
civil szervezetei, tehetségei, továbbá sztárfellépőt is ajánlott meghívni. A rendezvény ajánlott neve:
Ipoly menti nemzetközi bogyósgyümölcs-és vadfesztivál.
A projekt keretébe beletartozik a rendezvény marketingje is, mely internetes honlapokon,
plakátokon, turisztikai kiadványokon (leírás a résztvevő termelőkről) valósulna meg.
Korábbi jó gyakorlatok:
„Múltunk értékei - élő örökségünk című SI-HU-1-1-007” számú projekt keretében 2010. július 28-án
Keszthelyen Nemzetközi Bor- és Gasztronómiai Fesztivál került megrendezésre - a pályázati
kedvezményezettje, a Zala Megyei Önkormányzat megbízásából - a Goldmark Károly Művelődési
Központ szervezésében. A programok a szlovén és magyar alkotók munkáiból összeállított
képzőművészeti kiállítás megnyitójával kezdődtek. A kiállítás megnyitó után a Bor- és Gasztronómiai
Fesztivál látványos felvonulással vette kezdetét. A felvonulók között szlovén és magyar
néptánccsoportokkal és népzenei együttesekkel, szlovén és magyar borrendekkel, lovas huszárokkal,
fúvószenekarral találkozhatott a közönség. Az esti programot népzenei koncert és közös táncház is
színesítette. A gyerekeket kézműves játszóházak és népművészeti kirakodóvásár várta. A fesztivál
gasztronómiai kínálatában magyar és szlovén borházak borait és pálinkáit kóstolhatták meg az
érdeklődők és megismerkedhettek a zalai és a szlovén konyhaművészet különleges ételeivel is.38
Ehhez a projekthez hasonlóan be lehetne mutatni a szlovákiai és magyarországi gasztronómiai és
kulturális értékeket.
Hernádszentandrás – borsodi aprófalu – 2010-ben indította el a BioSzentandrás vállalkozást európai
uniós támogatás segítségével, mely keretében önkormányzati irányítás alatt, közmunkaprogramban
bio élelmiszereket termelnek. A vállalkozás helyi adottságokra épül, üzleti alapokra helyezett, és
számos szociális elemet tartalmaz. A működése során megteremtődött a szabadföldi és melegházi
termelés feltételrendszere 3,5 hektár területen, elkészült egy korszerű feldolgozó üzem, harmincféle
fűszernövényt termesztenek, az 1500 négyzetméteres levendulaültetvényük jelenti a népszerű
kézműves termékek alapanyagát. Önálló értékesítési rendszer és partnerhálózat is kialakult. Gasztro
partnereik közé tartoznak hotelek, fine dining éttermek, vásárlói közösségek. A tudatosságra nevelést
is megcélozzák, hiszen óvodások és iskolások körében terjesztik a bio élelmiszerek, a természetesség
fontosságát. Mezőgazdasági gyakorlat keretében diákok érkeznek kertészetükbe és feldolgozó
üzemükbe, hogy elsajátítsák a zöldség gyümölcstermesztés feldolgozás alapjait. BioSzentandrás
sikerei mögött egy komoly menedzsermunka áll, melynek köszönhetően négy, egymásra épülő EU
pályázati forrás, három év közfoglalkoztatási programja, egy tudatos márkaépítési és piackutatási
folyamat szinergiája valósulhatott meg. BioSzentandrás termékfeldolgozása, értékesítése olyan
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szinteket érint, mely lehetővé teszi egy országos, és akár határon át nyúló termelés és értékesítés
biztonságos feltételeit, így az Ipoly menti gasztronómiai fejlesztésekhez kiváló példát jelent.39
A békésszentandrási Szent András Sörfőzde 1993 óta gyárt kiemelkedő minőségű magyar kézműves
sörkülönlegességeket.40 Termékeinek minősége és megfelelő marketingnek köszönhetően ma már
Békésszentandrás egy önálló gasztronómiai márkává vált. A békésszentandrási sörök számos helyen
megvásárolhatók, a sörfőzde sörözőjében, országos webshopokon, budapesti sörözőkben, kézműves
sör boltokban, de még hipermarketekben is.41 A sör népszerűsége a településre is pozitív hatással
van, hiszen jó imázs alakul ki róla, illetve a söröző népszerű a turisták körében. A békésszentandrási
sörfőzde jó példát mutat arra, hogy egy kisléptékű helyi termelés hogyan válhat akár országosan
híressé, és erősítheti a hely imázsát.
A Hungaro-Food 2009 Kft-t a Békés megyei Békésszentandráson magyar magánszemély alapította,
mely keretében egy zöldmezős komplex élelmiszeripari beruházás valósult meg, hagyományos
értelemben vett elsődleges feldolgozás nélkül. A beruházás célja az volt, hogy a régióban
megtermelt kimagasló minőségű állati eredetű alapanyagokból magas hozzáadott értékkel kiváló
minőségű magyar élelmiszert állítsanak elő, amely kül- és belföldön is egyaránt értékesíthető. Több
márkát is forgalmaznak, többek között békéscsabai, bábolnai és békésszentandrási hústermékeket is.
A termékek még hipermarketekben is kaphatók. A vállalat munkáját Magyar Termék Nagydíjjal is
elismerték több évben. Tevékenysége európai uniós támogatások segítségével folyamatosan
fejlődik.42
Célcsoport és célterület: A projekt célcsoportja a kínálati oldalról a helyi termelők és a helyi
önkormányzatok, a keresleti oldalról a gasztroturisták, túrázók, helyi termékek fogyasztása iránt
elkötelezettek, hely lakosok. A projektet ajánlott a határ mentén átkelőhelynél megvalósítani,
például Letkés és Ipolyszalka, vagy a híd megépülése után Ipolydamásd és Helemba között.
Javasolt projektgazda: Letkés és Ipolyszalka önkormányzata, vagy Ipolydamásd és Helemba
önkormányzata
Javasolt partnerek:





helyi termelők
esetleges térségi helyi termelői hálózatok (ha nincs, létrehozás)
települési önkormányzatok
Pontibus ETT

A projekt megvalósításának becsült időtartama: Szervezés 3 hónap, megvalósítás 1 vagy 2 nap
Szinergia más projektekkel: A projekt kapcsolódik a helyi élményfőzés projekthez (6.1.2.), valamint a
borturizmus fejlesztését célzó projekthez (6.1.3.), ezzel is erősítve a határon átnyúló kapcsolatokat.
Becsült költség: nettó 20 millió Ft
Megtérülés:
A projekt eredményeként növekszik a térség turisztikai kínálata, fokozódik a turisztikai élmény,
valamint erősíti a térségi identitást. A rendezvény várható látogatószáma – a környező települések
39
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lakói és turisták összesen – 3000-5000 fő az első években. A rendezvény napjain várható a járás 1800
férőhelyének (2017-es adat) maximális foglaltsága. A látogatószám emelkedéséből fakadóan
emelkedik a vendégéjszakák száma, így a turisztikai költés is, növekedhet a térség helyi termékeinek
és termelőinek népszerűsége, a helyi termelők piacra jutási lehetőségei javulnának, bevételük
gyarapodhatna.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A hiba valószínűsége
A következmények
súlyossága

F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

I. Katasztrofális

1. Együttműködési
nehézségek a
szlovákiai és
magyarországi
szervezői között

II. Kritikus

2. Alacsony
látogatószám

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

3. A helyi termelők
alacsony
érdeklődési iránya
4. Időjárási
viszontagságok

III. Jelentős

IV. Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A hiba valószínűsége
A következmények
súlyossága

I. Katasztrofális

II. Kritikus

F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

1. Belátásra bírni
egymást, hogy a
rendezvény közös érdek,
kompromisszumok
kötése az előnyök
kiaknázása érdekében

2. Elkerülése érdekében
hatékonyabb
marketinget kell
folytatni minél több
partner bevonásával
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3. Az
önkormányzatok
felelőssége motiválni
a helyi termelőket
arra, hogy a
részvételből előnyük
származhat. A
termelők egymást is
motiválhatják,
kialakulhat az
egészséges verseny a
jobb termékekért, az
árakat is
befolyásolhatja

B. Valószínű

A.
Gyakori

A hiba valószínűsége
A következmények
súlyossága

F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

III. Jelentős

C. Alkalmi

B. Valószínű

A.
Gyakori

4. Esőnapok kijelölése

IV. Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: Interreg HUSK Természet és kultúra prioritási tengelye, az
eszközbeszerzésre a Pest megye területén alkalmazandó 2021-2027 közötti regionális operatív
program
Projekt indikátorok: A projekt eredményességét tükrözheti a látogatók száma, a vendégéjszakák
száma, a helyi termelők részvételi aránya, a helyi termelők bevétele a rendezvény napján, illetve a
rendezvényt követően (adatszolgáltatással mérhető).
Ajánlott marketingcsatornák:
A rendezvényt ajánlott online felületeken és papír alapon is reklámozni:










Települési honlapok
programturizmus.hu
ipolyerdo.hu
vadaszlap.hu
Tervezett szlovák-magyar TDM honlapján
Helyi termelői honlapokon (pl. keresd-a-helyit.hu, www.termelotol.hu)
Imázsfilm forgatása és az említett honlapokon, YouTube-n való népszerűsítése
Plakátok, turisztikai kiadványok készítése a rendezvényről, kihelyezése szálláshelyeken,
turistaközpontokban (pl. kisvasútnál) több nyelven
Szórólap készítése a helyi termelőkről és profiljukról több nyelven

6.1.2. Élményfőzés helyi jellegzetességekkel (programturizmus)
A projekt rövid leírása:
A Duna, a Börzsöny és az Ipoly-völgy terményei és állatállománya (pl. spárga, gomba, nagybörzsönyi
bogyós gyümölcsök, halak, vadak) kiváló alapot jelentenek a kulináris élvezetekhez, azonban ezek
felhasználása a gasztroturizmusban alig tetten érhető. A projekt célja olyan helyi termékekre
alapozott élményfőzéssel egybekötött programok kialakítása, melyek önmagukban is utazási
motivációvá válhatnak. A program segítségével nem csak a környék ízvilágába nyernének betekintést
a látogatók, hanem szakmai irányítás mellett az alapanyagokból lehetőségük lenne saját maguk
elkészíteni az ételt, illetve lehetőség lenne főzőversenyen is részt venni (pl. szarvaspörkölt főzése),
mely a határon átnyúló együttműködést, programturizmust is erősítheti. A programot ezért érdemes
olyan területeken megrendezni, hogy a határ két oldaláról könnyen megközelíthető legyen a
rendezvény (pl. Letkés – Ipolyszalka).
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Kapcsolódó jó gyakorlatok:
Jó gyakorlatnak tekinthető a „Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál”, melyet 2006 óta sikeresen
megrendeznek minden évben a nyár utolsó hétvégéjén. A rendezvény célja, hogy Szentendre
megmutassa sajátos értékeit a kultúra és a gasztronómia területén, ez utóbbihoz kapcsolódik a
„Házak, udvarok, házigazdák” programsorozat, melynek keretében több mint 20 helyszínen,
házakban, udvarokban, kertekben látják vendégül az ott lakók az érdeklődőket43.
Célcsoport és célterület:
A projekt célcsoportját elsősorban a gasztronómia és a főzés iránt érdeklődők, túrázók,
természetjárók és a helyi lakosság alkotják. A célterület a szlovák-magyar határtérség, illetve
Budapest, mint elsődleges küldő terület. A program sikere bővítheti mind a vonzáskörzetet, mind a
potenciális célcsoportot (az esemény ugyanis szinte bármely korosztály és turisztikai termék
kiegészítő programja lehet).
Javasolt projektgazda: PONTIBUS ETT, térségi turisztikai szolgáltatók (aktív programszervező szerep
felvállalásával pedig térségi önkormányzatok, ám javasolt a kezdeményezést a magánszektor felé
terelni).
Javasolt partnerek: Szomszédos gazdák (tanyák), akiktől a friss termékek beszerezhetők
A projekt megvalósításának becsült időtartama: 5 hónap, amely időtartam alatt az élménytermék
kidolgozása, marketingcélú bevezetése és az első 50 vendég részvétele értendő.

Szinergia más projektekkel:
Érdemes a határmenti térséget érintő kerékpáros, gyalogos, vízi túraútvonalak kialakítását,
fejlesztését célzó projektekkel való kapcsolatra építeni a komplex turisztikai termék kialakítása
érdekében (6.3.9.).
A lovas-, illetve vadász-, horgászturizmusban érdekeltek számára is plusz élményt és vonzerőt
nyújthat a program, így ezen turisztikai termékek fejlesztését célzó programok megvalósítása is
fontos (6.3.7., 6.3.13, 6.3.3.). A kulturális látnivalók iránt érdeklődők számára is plusz szolgáltatást
jelent, így érdemes például a vártúrák kiépítését célzó projektek szinergiájára is építeni (6.3.5.).
Becsült költség: A becsült költségben a beruházási költség minimálisra csökkentendő egy partner
étterem (éttermek) vagy konyhával rendelkező szálláshely(ek) bevonásával. Ennek mentén a konyha
vendégek részvételére, főzésre vonatkozó átalakítása merül fel beruházási költségként (nettó 1
milliós HUF), a beszerzendő eszközök költsége mintegy nettó 250 000 Ft, a marketingköltségre pedig
nettó 3 millió Ft keret előirányzott, ide nem értve a marketingpartnerek saját költéseit.
Megjegyzendő, hogy szabadtéri főzéssel a beruházási költség 15 százalékkal csökkenthető.
Megtérülés: A programturizmus segítségével növelhető a térség turisztikai potenciálja, a vendégek
száma, a visszatérő vendégek aránya, és a költési mutatók. Alkalmazásával csökkenthető a
szezonalitás és növelhető a helyi termékek vásárlása iránti érdeklődés.

43

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szentendre-ejjel-nappal-nyitva-csaladi-fesztival.html
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A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következmények
súlyossága
I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi
1.A program nem
hozza meg a várt
hatást, mert nem
sikerül a tervezett
szinergiákat
megvalósítani
2.A kooperáció
hiánya vagy nem
megfelelő szintje a
helyi termelők és a
szervezők között

II. Kritikus

III. Jelentős

B. Valószínű

A. Gyakori

3.A program
esetleges
sikere

4.Helyi termékek
drágulása

IV.
Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére javasolt megoldások:
A
következmények
súlyossága
I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

3.Hangsúlyozni kell
a program
egyediségét,
élményelemeit
megfelelő
marketingcsatornákon
keresztül

4.Az árnövelés
helyett érdemes
lenne a
kínálatbővítés
felé nyitni

1.Fontos a
partnerség erősítése
a térség turisztikai
szereplői között,
bekapcsolódni a
leendő TDM
szervezet
munkájába

II. Kritikus

2.Érdemes már a
tervezés, kialakítás
fázisban tájékoztatni
a helyi termelőket az
együttműködési
lehetőségekről,
bevonni őket a
megvalósítás fázisba

III. Jelentős

IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: 2021-2027 EU költségvetési időszak CLLD/LEADER, KözépMagyarország területén alkalmazandó 2021-2027 gazdaságfejlesztési célú operatív program piacra
lépés marketingjét támogató intézkedése.
Projekt indikátorok: A vendégforgalom és a költés növekedésének mérése a programszervezők
adatgyűjtésével (pl. főzőversenyre regisztráltak száma, program ideje alatt keletkezett bevételek,
stb.) lehetséges.
Ajánlott marketingcsatornák:



Programturizmus.hu
Közösségi média
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Gasztroblogok
Feldobox, szallas.hu partnerség

6.1.3. Borkóstoltatás, borvacsorák feltételeinek megteremtése
A projekt rövid bemutatása:
A projekt célja a nyitrai borvidék szolgáltatásainak kiterjesztése a határmenti területekre, és
borkóstoltatás, borvacsorák infrastrukturális feltételeinek megteremtése: ennek érdekében
szükséges a meglévő szálláshelyek fejlesztése, modernizálása (a projekt költségvetése nem teszi
lehetővé új szálláshelyek létesítését), közös marketing támogatása, kóstoltató helyiségek kialakítása,
bútorok, berendezési tárgyak vásárlása. A terület a Dél-Szlovákiai borvidék része, amely az elmúlt
időszakban kezdett fejlődni. A Párkány és Érsekújvár között a Garammenti hátság a talajadottságok
és a napsütéses órák magas száma miatt kiváló lehetőségeket nyújt a bortermelésre, ám évtizedeken
keresztül elsősorban csak alapanyagtermelésre használták az itteni ültetvényeket, a feldolgozás
másutt történt. A projekt kapcsolódik a határ menti térségben megvalósuló kulturális és
gasztronómiai turizmust célzó kezdeményezésekhez, így e projektek erősítik egymás hatását, és
javítják a térség turisztikai versenyképességét. Emellett a hagyományok újraélesztésével erősíthetik a
helyi identitást is.
Korábbi jó gyakorlatok:
A „Bortradíciótól a borturizmusig – határon átnyúló borutak kialakítása” (HUHR/1101/1.2.3/0029)
című, Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
keretein belül megvalósult projekt egyik célja egy értékleltár létrehozása volt a határ két oldalán,
amely a későbbi fejlesztések alapját képezte. Ezt követte egy minősítési rendszer létrehozása, majd a
közös promóciós eszközök elkészítése több nyelven (angol, horvát és magyar). Közös borúti térkép is
készült, valamint képzéseket is szerveztek, és „WineSpiration” néven interaktív borturisztikai kiállítás
is nyílt a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben. A bor- és gasztronómiai turizmust erősítendő különböző
gasztronómiai és kulturális eseményeket szerveztek, építve a korábbi hagyományokra. Így a helyi
méz, húskészítmény (kulen) és rövidital-termelést is összekapcsolták a borút kialakításával. A projekt
több mint 412 000 euróból valósult meg, ennek 85%-a volt az uniós támogatás.
A Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület a „A Dél-Dunántúli Borturisztikai Klaszter fejlesztése”
(DDOP 2.1.3/A-12) című projektre 41,5 millió forintos támogatást kapott. Ebből az összegből a
korábbi projekt (2010: Dél-Dunántúli Borturisztikai Klaszter kialakítása, 32,3 millió forintos
támogatással) folytatásaként termékfejlesztés, közös marketing, együttműködés erősítése,
hálózatfejlesztés, monitoring, eszközbeszerzés zajlott.
Célcsoport és célterület: A kínálati oldalon a határ szlovák oldalának bortermelői. A keresleti oldalon
a határmenti magyar települések lakói, Budapest és az észak-magyarországi nagyvárosok lakói.
Javasolt projektgazda: Pontibus ETT
Javasolt partnerek:




Helyi önkormányzatok
Borászatok
Helyi hegyközségek vagy borászok projektszervezetei

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 12 hónap
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Szinergia más projektekkel: A projekt kapcsolódhat a szlovák-magyar határtérségben megvalósuló
egyéb turisztikai projektekhez, így például a gasztronómiai turizmushoz (6.1.1.-6.1.3.), a komplex
útvonalak létrehozásához (6.3.9.). A tervezett szlovák-magyar TDM kialakítandó kedvezménykártyarendszerébe (6.4.1.) is bekapcsolhatók a projektben résztvevő borászatok.
Becsült költség: nettó 60 millió Ft (200 ezer euró)
Ezen belül: szálláshelyfejlesztés: 30 millió Ft, infrastrukturális háttér (kóstoltató helyiségek
kialakítása, berendezése): 25 millió Ft, közös marketing: 5 millió Ft
Megtérülés: A projekt kiterjeszti a Nyitrai Borvidék erősödő borturizmusát a határ menti területekre,
ezzel a szállásforgalmat generál, erősíti a borászatok forgalmát. A cél, hogy 5 éven belül évente 1000
új vendég vonzásával körülbelül 5 millió forintnyi szállásadásból származó bevétel-növekedést
eredményezzen, valamint átlagosan 5000 Ft/fő áron 5 millió forintnyi plusz bevételt generáljon a
kóstoltatásokból, borvacsorákból. A megnövekedett értékesítéshez kapcsolódóan a cél, hogy 5 éves
időtávon belül évente 2 millió forinttal nőjön a helyben eladott borok forgalma. A fentiek alapján, és
a fenntartási költségek levonása után a projekt megtérülésének időtartama 10 év.
Emellett a projekt társadalmi hasznosságát is érdemes figyelembe venni: a turizmus hozzájárul a helyi
borászat erősödéséhez, a hagyományok erősítéséhez és ápolásához, ezen keresztül pedig a helyi
identitás erősödéséhez.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

B.
Valószínű

A. Gyakori

B. Valószínű

A. Gyakori

2. A bor iránti
kereslet visszaesik, és
a kiépített
kapacitások
kihasználatlanok
maradnak

1. A borvidék
termőterületeit
kártevők
elpusztítják

I. Katasztrofális

C. Alkalmi

3. Az új fejlesztések nem
tudják felvenni a
versenyt a Nyitrai
Borvidéken már létező
borturisztikai
szolgáltatásokkal
4. A tervezett szinergiák
nem valósulnak meg a
projektek között

II. Kritikus

III. Jelentős
IV.
Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A
következménye
k súlyossága

I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E. Valószínűtlen
1. A termelők
megfelelő
tájékoztatása a
veszélyekről, a
védekezés
módjainak

D. Csekély

C. Alkalmi
2. Folyamatos
marketingtevékenység, a kulturált
borfogyasztás
promotálása.
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bemutatása.

II. Kritikus

III. Jelentős

3. Koncentrált
fejlesztések a hatékony
forrásfelhasználás
érdekében.
4. Partnerség a
PONTIBUS ETT-vel,
kapcsolat a TDM
szervezettel.

IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: Interreg HUSK Fenntartható és minőségi foglalkoztatás prioritás
tengelye, Kisfaludy Program
Projekt indikátorok: Újonnan kialakított borkóstoltató férőhelyek száma. Forrás: projekt
záródokumentáció, ellenőrzés. (Szükséges a kiinduló érték felmérése, megállapítása!). Az eladott bor
mennyiségének változása. Forrás: szlovák jövedéki adó adatok.
Ajánlott marketingcsatornák:




Magyar és szlovák borászati blogok, honlapok (pl. Borháló, Vinoport, A bor meg én, vinotekavinaren.sk, wineplanet.sk)
A létrehozandó TDM szervezet tájékoztató anyagai magyar és szlovák nyelven
Borászatok térképe és tájékoztató kiadvány magyar és szlovák nyelven

6.2. Projektjavaslatok a célterület attrakcióinak bővítése érdekében
6.2.1. Ökopark kialakítása
A projekt rövid bemutatása:
A Börzsöny egyedülálló növény- és állatvilággal rendelkezik, melyet érdemes bemutatni a látogatók
számára. A projekt ezt célozza meg egy komplex szolgáltatásokat nyújtó ökopark keretében. Az
ökopark egyik javasolt része egy vadaspark kialakítása, ahol a Börzsönyben megtalálható vadak
(például vaddisznó, szarvas), illetve magyarországi őshonos állatok élnek. A Börzsönyben élő hüllőket,
kétéltűeket is érdemes bemutatni az ökoparkban, melyre egy kisebb épületben elhelyezett
terráriumok ajánlottak. A projekt célja a börzsönyi növényvilág megismertetése is az ökopark
kertjében, növényenként információs táblával ellátva. Ennek értelmében a projekt részét képezi az
állatok és növények begyűjtése. Az élővilág bemutatásán túl az ökopark különböző szolgáltatásokat
is biztosít, mint lovaglás, népi mesterségek megismertetése és oktatása, a természetközeli életmód
megismertetése, étkezés, melyekhez megfelelő épületet kell biztosítani. Az ökopark területén
készségfejlesztő és ismeretterjesztő interaktív játékokat is javasolt kihelyezni. A projekt keretében
érdemes kalandparkot is kialakítani. Ezeken felül szálláshelyeket is ajánlott létrehozni az ökopark
területén faházak formájában – a projekt későbbi fázisában. Javasolt tanösvényt kialakítani az
ökoparkhoz vezetően, továbbá az ökoparkot célszerű rendezvények (pl. tábor, gyermeknapi
programok, csapatépítők) lebonyolítására alkalmassá tenni.
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Korábbi jó gyakorlatok:
Az Ökopark Bükkösd célja, hogy megmutassa a látogatóknak – különösen a gyerekeknek – a
természet értékeit és a természetközeli életmód szépségét. Az összességében 550 hektáros
területen a honos és őshonos magyar állatokon kívül a Magyarországon előforduló nagyvad fajok is
helyet kaptak. A park bejárásához három tanösvényt alakítottak ki.44 Emellett az ökopark területén 5
vendégház, prémium étterem, fedett terasz, fedeles lovarda, élménypajta működik, valamint lovasés vadásztáboroknak, céges rendezvényeknek is helyet biztosít.45
Célcsoport és célterület: A projekt fő célcsoportját az osztálykiránduló, óvodás és táborozó gyerekek,
valamint kisgyerekes családok képezik. A célcsoportba a felnőttek is beletartozhatnak, főként céges
csapatépítők keretében.
Javasolt projektgazda: Szokolya vagy Vámosmikola Önkormányzata
Javasolt partnerek:






Pest Megye Önkormányzata
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Ipoly Erdő Zrt.
Magyar Természetjáró Szövetség
Pontibus ETT

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 24 hónap
Szinergia más projektekkel: A projekt kapcsolatban állhat a geoparkkal (6.2.2.) és a lombkorona
tanösvénnyel (6.2.3.), költséghatékonyság érdekében érdemes egymáshoz kapcsoltan kialakítani.
Ezen felül a projekt összefügghet a tervezett lovasturisztikai fejlesztésekkel (6.3.7.).
Becsült költség: A projekt megvalósítása több ütemben javasolt. Az I. ütem költsége nettó 100 millió
Ft-ra becsült, illetve a II. ütem – ami a minőségi szálláshelyek kialakítását foglalja magában – további
nettó 100 millió Ft-ot jelenthet.
Megtérülés: A projekt eredményeként gyarapodik a börzsönyi turisztikai attrakciók száma, mely
bevételt jelent, továbbá a látogatók ismeretei is bővülhetnek a térségről. Ennek keretében a térség
magasabb turisztikai bevételre tehet szert. A várt látogatószám az első években körülbelül 20.00023.000 fő, mely a későbbi években várhatóan növekszik évi 10 %-kal az ismeretség, illetve újabb
attrakciók következtében. Az ökopark várható bevétele körülbelül 20 millió Ft évente 1000 Ft belépő
esetén. Az ökopark fenntartási költségei magasak (pl. állatok gondozása miatt), ami következtében a
bevétel 10-15%-a maradhat meg profitnak, a megtérülési időt csökkentve. A látogatószám magasabb,
a megtérülési idő rövidebb lehet, ha az ökopark a geopark központjával és a lombkorona
tanösvénnyel együtt, egy helyen jön létre. A közvetlen megtérülés ugyan lassú, de az ökopark, mint
attrakció látogatókat vonz, mely bevételekhez juttat egyéb szolgáltatókat (pl. éttermek,
szálláshelyek).
Az ökopark területén kialakítandó szálláshely tekintetében 20 férőhely esetében évi 600
vendégéjszaka várható, ami 8000 Ft/fő/éj esetén évi 48 millió Ft bevételt jelent. Ennek
megvalósulása esetén a szálláshely befektetett költsége körülbelül 2 év alatt megtérül.

44
45

http://itthon.hu/deldunantul/del-dunantul/-/netaview/1348453/okopark-bukkosd
http://okobukkosd.hu/index.php/hu/
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A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A következmények
súlyossága
I. Katasztrofális

F. Lehetetlen

E. Valószínűtlen
1. Az állatok nem
megfelelő
tartásából,
gondozásából
akadó veszteség

II. Kritikus

A hiba valószínűsége
D. Csekély
C. Alkalmi

2. Az ökoparkba
kevés látogató
érkezik

B. Valószínű

A. Gyakori

3. Nem sikerül
megfelelő
mennyiségű és
képzettségű
személyzetet
találni

4. Fenntartási
nehézségek

III. Jelentős
IV. Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

1. Szakképzett
állatgondozó
személyzet
alkalmazása

2. A látogatók
vártnál alacsonyabb
száma esetén
ajánlott nagyobb
hangsúlyt fektetni a
marketingre, például
további
csomagajánlatok
formájában

C. Alkalmi

B.
Valószínű

A.
Gyakori

I. Katasztrofális

II. Kritikus

III. Jelentős

3. A munkalehetőséget nagyobb
léptékben, a járáson
túl is érdemes hirdetni,
például munkanélküli
hivatalokban

4. Szponzorok
keresése
rendezvényeken,
támogatás
igénylése a
nemzeti parktól

IV. Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: Kisfaludy program, Pest megye területén alkalmazandó 2021-2027
közötti regionális operatív program
Projekt indikátorok: A projekt eredménye a látogatók, illetve szállást foglalók számában, valamint a
bevétel mennyiségében mérhető.
Ajánlott marketingcsatornák:
Az ökopark reklámozása internetes felületeteken és papír alapú kiadványokon javasolt:







Ökopark saját honlapjának létrehozása
Börzsöny honlapja (borzsony.hu)
Duna-Ipoly Nemzeti Park honlapja (www.dunaipoly.hu)
az Ipoly Erdő Zrt. honlapja (ipolyerdo.hu)
Települési honlapok
www.programturizmus.hu
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Papír alapú turisztikai kiadványok, plakátok kihelyezése a vendéglátóhelyeken,
szálláshelyeken, nagy forgalmú turistahelyeken (pl. kisvasút megállók)
Ajánlott kombinált belépőjegyet árusítani a geoparkkal, vagy egyik megvásárlása
kedvezményes belépésre jogosítana fel a másik helyen, kölcsönösen, továbbá bekapcsolódás
a szallas.hu kedvezménylistájába)

6.2.2. Geopark létrehozása
A projekt rövid bemutatása:
A Börzsöny különleges természeti adottságiból fakadóan népszerű a túrázók, természetjárók
körében. Fontos, hogy a látogatók ne csak lássák a hegység értékeit, hanem meg is ismerjék azok
jellemzőit. Ennek keretében e projekt célja a Börzsöny élettelen természeti értékeinek, azaz a
geológiai értékeinek bemutatása és összekapcsolása, melyek a hegység vulkanikus tevékenységéből
maradtak fenn. Ennek keretében úgynevezett geopark kerül kialakításra a tervezett ökoparkhoz
kapcsolódóan. A kialakítás első lépései közé tartozik a főbb földtani látványosságok
megközelíthetőségének javítása, kiállítani kívánt kőzetek beszerzése. A geopark jelentősége, hogy
nem csak bemutatja a hegység esztétikai értékeit, hanem felhívja a figyelmet annak kialakulására és
működésére oktatási és tudományos jelleggel. Ebből a célból tanösvények kerülnek kialakításra a
geológiailag látványos helyekre vezetően, ott egyéb hegységalkotó (mélységi) kőzetek kerülnek
kihelyezésre, melyekről információs táblákon tájékoztatják a látogatókat, valamint szervezett
geotúrák valósulnak meg a főbb látványosságok mentén a bővebb tájékoztatás érdekében. A park
létrejötte hozzájárul a térség turisztikai kínálatának bővüléséhez, a látogatók geológiai ismereteinek
növekedéséhez, a földtani értékek védelméhez és népszerűsítéséhez, valamint a térség gazdasági
fejlődéséhez. Javasolt a létesítendő geopark csatlakozása az érintett területtel szomszédos Novohrad
- Nógrád Geoparkhoz. A projekt részét képezi a marketingterv, az imázs kiadvány elkészítése a
kezdeti promóciós kampány koordinálása. A geopark létrejöttét követően a projekt további célja, az
Európai Geopark Hálózatához való csatlakozás, mely során a geopark működése hálózatba illeszkedve
menne végbe, együttműködve más országok parkjaival a célok hatékonyabb megvalósulása
érdekében.
Korábbi jó gyakorlatok:
Novohrad-Nógrád Geopark alulról jövő, kis-és mikrotérségi kezdeményezésre jött létre, mely a világ
első határon átnyúló geoparkja, mely 64 magyarországi és 28 szlovákiai településen fogja össze a
geológiai értékeket 1 619 km2 területen. A geopark ezen felül a táji, természeti, kulturális és
történelmi értékek és a palóc vidék hagyományainak megismerésére is lehetőséget biztosít. A
geopark tevékenysége közé tartozik a rendezvények, nyári táborok és vezetett túrák szervezése,
melyek alkalmával szakemberek segítségével az érdeklődők számára is könnyen megismerhetővé
válnak a földtani értékek. A geopark keretében egy látogatóközpontot alakítottak ki, illetve létrejött
egy oktató-, kutató- és irányítóközpont a geoparki szervezetek, kutatók, oktatási intézmények
részére. A geopark tevékenységével az egykor szétszakadt nógrádi tájat és fragmentálódott
közösségeket a geoturizmus komplex térségfejlesztési lehetőségeivel újra egyesíteni, és a határok
nélküli ősi tájat Európa kiemelt értékei sorába illeszteni igyekszik.46

46

https://www.bnpi.hu/hu/cikk/novohrad-nograd-geopark
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Célcsoport és célterület:
Kirándulók, természetjárók, osztálykiránduló és táborozó gyerekek, geológus pályára készülő diákok
és geológus hallgatók lehetnek a projekt fő csoportjai. A projekt megvalósítása a Börzsöny egészén és
a határon túli geológiai értékekkel rendelkező területeken javasolt pontszerűen, de túraútvonallal
összekötve. A geopark központjának Perőcsény területe ajánlott, mert a börzsönyi ősvulkán kalderája
itt húzódik.
Javasolt projektgazda: Duna-Ipoly Nemzeti Park
Javasolt partnerek:








Pest Megye Önkormányzata
Pest Megyei Természetbarát Szövetség
Ipoly Erdő Zrt.
Települési önkormányzatok
Novohrad-Nógrád Geopark
Európai Geopark Hálózat
Pontibus ETT

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 12 hónap
Szinergia más projektekkel: A projekt kapcsolódhat a többi attrakciónövelő beruházáshoz, mint a
tematikus játszótérhez (6.2.7.) és a tematikus geocachinghez (6.3.11.). A költséghatékonyabb
megoldás érdekében érdemes lehet a tervezett lomkorona tanösvényt (6.2.3.), az ökoparkot (6.2.1.)
és akár a SkyWalk-ot (6.2.4.) is egy komplex látogatóközpontba összefogni a geopark központjával.
Becsült költség: nettó 50 millió Ft
Megtérülés: A geopark hozzájárul a térség turisztikai kínálatának szélesítéséhez, ami növelheti a
látogatószámot. Amennyiben a geopark az ökopark, vagy egyéb más tervezett látványosság mellett
kerül kialakításra, az első évben várhatóan 15 000 látogató érkezik, mely a további években
növekszik, körülbelül évi 10%-kal. A várható bevétel körülbelül évi 15 millió Ft, a befektetett összeg
megtérülési ideje körülbelül 5-6 év. A projekt megvalósulása továbbá hozzájárul a terület geológiai
értékeinek védeleméhez, valamint azok megismertetéséhez. A geológiai értékek népszerűsítésével
növekedhet a geológiai képzés iránt érdeklődők száma, valamint gyarapodhatnak a látogatók földtani
ismeretei.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

2. Ha a tervezett
geopark nem
csatlakozik a
Novohrad-Nógrád
Geoparkhoz,
növekedhet a
kialakítás költsége

1. A geoparkba
kevés látogató
érkezik
3. Nem találnak
megfelelő
mennyiségű és
képzettségű
munkaerőt a
látogatóhelyek
bemutatására és

I. Katasztrofális

II. Kritikus
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B. Valószínű

A. Gyakori

A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

B. Valószínű

A. Gyakori

geotúrák vezetésére
4. A látogatók nem
megfelelő
viselkedéséből
fakadóan a geológiai
értékek
károsodhatnak

III. Jelentős

IV. Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére adott javaslatok:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

1. Megfelelő
marketing mellett a
kockázat
valószínűsége
csökkenthető.

I. Katasztrofális

II. Kritikus

III. Jelentős

C. Alkalmi

2. Határozott
együttműködésre
törekvés, a közös
érdekek
felsorakoztatása
esetén a kockázat
elkerülhető. Továbbá
a kockázat tovább
mérsékelhető, ha a
geopark az
ökoparkkal egy
helyen jön létre
4. A látogatók
megfelelő
tájékoztatása, az
értékek fontosságára
figyelmük felhívása
esetén a kockázat
bekövetkezési
valószínűsége
mérsékelhető

3. A
munkalehetőségek
járáson túli
hirdetése
következtében
mérsékelhető a
kockázat

IV. Elhanyagolható

Javaslat finanszírozás módjára: Kisfaludy Program, Pest megye területén 2021-2027 között
alkalmazandó közötti regionális operatív program
Projekt indikátorok: A projekt eredményessége levezethető az esetleges belépőjegyek eladási
mennyiségéből és a várható látogatószám növekedéséből.
Ajánlott marketingcsatornák:






Természetjárással foglalkozó blogok (termeszetjaro.hu)
Települési honlapok
Duna Ipoly Nemzeti Park honlapja
Ipoly Erdő Zrt. honlapja
Magyarország turisztikai értékeit bemutató honlapok (pl. www.szeretlekmagyarorszag.hu)
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borzsony.hu
A kialakított túraútvonalakat bemutató turisztikai kiadványok
Térségi turisztikai kiadványok, szórólapok, amelyeket a szálláshelyeken, más tervezett és
meglévő attrakcióknál terjesztenek

6.2.3. Lombkorona tanösvény kialakítása
A projekt rövid bemutatása:
A projekt keretében lombkorona tanösvény kerül kialakítására több méter magasságban, legalább
100 méter hosszúságban. A tanösvényre ajánlott kilátót építeni, interaktív megállóhelyeket
kialakítani, csúszdával való lejutási lehetőséget biztosítani. A tanösvény kiépítésével a cél a szobi járás
turisztikai attrakcióinak bővítése, a megépülésének helyét érintő gyalogos és kerékpáros
túraútvonalak színesítése, a hely természeti látnivalók és élővilágának bemutatása, illetve
megismertetése. A projekt ezen felül hozzájárulhat a látogatók számának növekedéséhez, valamint a
turisztikai élmény fokozódásához.

Korábbi jó gyakorlatok:
Lombkorona tanösvény épült Kaszón 10 méter magasságban, 124 méter hosszan. A tanösvényen
interaktív játékok keretében ismerkedhetnek meg a látogatók az erdők élővilágát. A tanösvény
szervesen kapcsolódik a kaszói kirándulóközpont korábban meglévő, illetve tervezett elemeihez. A
projekt 50 millió Ft-ból valósult meg, melyet a Kaszó Zrt. finanszírozott. A tanösvény ingyenesen
látogatható.47
Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Makó
Város Önkormányzata és Perjámos Község Önkormányzata „Makó-Perjámos ökohíd a Maroson”
címmel, a magyar-román határ menti régióban jelentős ökoturisztikai fejlesztéseket hajtott végre az
elmúlt években. Ezen projekt keretében Makón a Maros-parton egy lombkorona sétány került
felépítésre, ahol jelentős hangsúlyt fektetnek a térség élővilágának védelmére, a
környezetvédelemmel kapcsolatos oktatási és információs programok megvalósítására, valamint az
ökoturizmus népszerűsítésére. A természeti értékek bemutatására 10, 1-1 kiemelt adottságra
fókuszáló állomást alakítottak ki. A tanösvény nyújtotta élmények fokozása érdekében háromszintes
kilátót és csúszdát is építettek.48
Célcsoport és célterület:
Túrázók, természetjárók, táborozó és osztálykiránduló iskolások, kiránduló gyermekes családok.
Földrajzi elhelyezkedés tekintetében a projekt közvetlenül a létesítmények helyet adó települést,
tágabb értelemben a környező településeket érinti.
Javasolt projektgazda: Zebegény Község Önkormányzata
Javasolt partnerek:


47
48

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Pest Megye Önkormányzata

http://www.kaszort.hu/erdogazdasag/lombkorona-tanosveny
http://lombkoronasetany.hu/
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Pest Megyei Természetbarát Szövetség
Ipoly Erdő Zrt.
Magyar Természetjáró Szövetség
Pontibus ETT

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 12 hónap
Szinergia más projektekkel:
A projekt kapcsolódik a további attrakciónövelő projektekhez, mint az ökopark (6.2.1.), tematikus
játszótér (6.2.7.), geopark (6.2.2.) és SkyWalk (6.2.4.) kialakításához, valamint a tervezett komplex,
kerékpáros, vízi és gyalogos túraútvonal kialakításához (6.3.9.).
Becsült költség: nettó 60 millió Ft
Megtérülés:
A lombkorona tanösvényre évi körülbelül 20 ezer látogató várható, ami körülbelül évi 20 millió Ft
bevételt jelent, 1000 Ft belépőjegy esetén. A megtérülési idő kb. 4 év. Ha az ökopark területén készül
el a lombkorona tanösvény évente magasabb látogatószámra lehet számítani, és a megtérülési idő is
rövidülhet. A projekt kölcsönösen erősítheti a további attrakciónövelést célzó projekttel a térség
aktív turisztikai potenciálját, az önálló aktív turisztikai arculat megteremtését.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély
1. Sérülések a
tanösvény nem
rendeltetésszerű
használatából
fakadóan
2. A tanösvény
rongálódása az
időjárás
következtében

I. Katasztrofális

II. Kritikus

4. A tanösvény
rongálódása a
látogatók nem
rendeltetésszerű
használata miatt

III. Jelentős

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

B. Valószínű

A. Gyakori

3. A tanösvény
kihasználatlan
marad
5. A felújítás
költségei előre nem
látható akadályok,
problémák
következtében
túllépik a
rendelkezésre álló
keretet

IV. Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére adott javaslatok:
A hiba valószínűsége
A következmények
súlyossága

I. Katasztrofális

F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély
1. Megfelelő
tájékoztatás a
tanösvény
használatáról
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C. Alkalmi

A hiba valószínűsége
A következmények
súlyossága

F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

II. Kritikus

III. Jelentős

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

3. Megfelelő marketing
4. Megfelelő
tájékoztatás a
tanösvény
használatáról

5. Alternatív
forráslehetőségek
keresése

IV. Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: Pest megye területén 2021-2017 között alkalmazandó regionális
operatív program
Projekt indikátorok: A tanösvényt látogatók száma, mely az esetleges belépőkből származó
bevétellel, vagy számlálással ismerhető meg.
Ajánlott marketingcsatornák:








Természetjárással foglalkozó blogok (termeszetjaro.hu)
A kialakított túraútvonalakat bemutató turisztikai kiadványok
Térségi turisztikai kiadványok, szórólapok, amelyeket a szálláshelyeken, más tervezett és
meglévő attrakcióknál terjesztenek
Települési honlapok
borzsony.hu
ipolyerdo.hu
Duna-Ipoly Nemzeti Park honlapja

6.2.4. SkyWalk kilátó építése
A projekt rövid bemutatása:
A Börzsöny természeti értékeit érdemes lenne nem csak a földről megtekinteni, hanem a magasból
is, nem szokványos módon. Ehhez illeszkedően SkyWalk kilátó kerülne kialakításra. A SkyWalk
padlózata nagy teherbírású üveg, amely vagy völgyeket összekötő híd, vagy hegyoldalról, sziklafalról
nyúlik ki a völgy fölé, akár egy erkély. Jelen projekt keretében érdemesebb lenne az utóbbit
kialakítani, mert költséghatékonyabb. Az üvegterasz mellé érdemes táblát kihelyezni, mely képen
segít a látogatók elé táruló csúcsok, egyéb látnivalók beazonosításában. A börzsönyi SkyWalk
Magyarországon egyedülálló lenne, hiszen még nem valósult meg ilyen létesítmény hazánkban,
illetve világviszonylatban sem tömeges. Éppen ezért a SkyWalk kiemelt attrakciója lehetne a
Börzsönynek és hazánknak is, nagy számban vonzva a turistákat. A megnövekedett forgalom
hozzájárulna a helyi idegenforgalmi szolgáltatók bevételéhez.
Korábbi jó gyakorlatok:
/Hasonló jellegű létesítmény épült Ausztriában az Alpokban, Steiermark tartományban, Ramsau am

Dachstein településnél egy 250 méter magas, függőleges sziklafal peremén. A rácsos és üvegaljú
kilátó-platformról lenyűgöző körpanoráma nyílik a környező hegyekre (23. kép). Jelen projekt
keretében ezekhez hasonló, kisebb méretű üvegterasz építése javasolt.
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23. kép: SkyWalk kilátó az osztrák Alpokban

Forrás: https://www.hetedhetorszag.hu/ausztria/dachstein-sky-walk

Célcsoport és célterület: A kilátónak nincs kifejezett célcsoportja, minden látogatónak ajánlott. A
projekt megvalósítása könnyen megközelíthető meredek falú hegyoldal vagy sziklafal mellett
ajánlott, ahol jó a kilátás. Ilyen hely lehet esetleg Perőcsénynél a Holló-kő vagy az akcióterületen kívül
eső, de annak turisztikai látványosságaihoz kapcsolható Drégelyvár49.
Javasolt projektgazda: Pontibus ETT
Javasolt partnerek:







Pest Megye Önkormányzata
Pest Megyei Természetbarát Szövetség
Magyar Természetjáró Szövetség
Ipoly Erdő Zrt.
Települési önkormányzatok
Duna-Ipoly Nemzeti Park

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 24 hónap
Szinergia más projektekkel: A kilátó épülése közvetlen kapcsolódhat a geoparkhoz (6.2.2.), az
ökoparkhoz (6.2.1.) és a lombkorona tanösvényhez (6.2.3.), egy helyen való kialakításuk esetén.
Emellett a kilátó programcsomagba szervezve a Turovce domb kilátójának építéséhez (6.2.5.) is
kapcsolódhat.
Becsült költség: nettó 100 millió Ft
Megtérülés: A SkyWalk kilátó évi körülbelül 20 000 látogatót vonzana évente, hiszen a kilátó országos
viszonylatban is egyedülálló lenne. Mivel belépődíj bevezetése nem javasolt, a projekttől közvetlen
eredmény nem várható, azonban egyedülállósága révén növelné a térségbe érkező látogatók számát,
így a turisztikai költést, a vendégéjszaka-számot, az éttermek, üzletek bevételeit.

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A következmények
súlyossága

I. Katasztrofális

49

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűt-len

D. Csekély

1. A kilátó sérülése a
természeti viszonyok
következtében

2. Látogatók testi
épségének sérülése
helytelen használat

C. Alkalmi

Drégelyvár ugyan nem tartozik az akcióterülethez, de a Börzsöny turisztikai kínálatának szerves részét képezi
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B. Valószínű

A. Gyakori

esetében
3. A kilátó sérülése a
látogatók helytelen
használata
következtében.

II. Kritikus

III. Jelentős

4. A kilátó
épülésének
akadályoztatása
forráshiány
esetén
5. Geológiai
értékek sérülése
a kialakítás
következtében

IV. Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

I. Katasztrofális

II. Kritikus

E. Valószínűtlen

1. A kilátó
biztonságos, időtálló
anyagból szükséges
építeni

D. Csekély
2. Tájékoztató táblák
kihelyezése a helyes
használatról,
biztonságos
magasságú korlát
építése (szintén
üvegből)
3. Tájékoztató táblák
kihelyezése a helyes
használatról

III. Jelentős

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

4. Alternatív
forráslehetőségek keresése
5. A lehető
legkörnyezetkímélőbb
kialakítás
választása

IV. Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: Pest területén 2021-2027 között alkalmazandó regionális operatív
program
Projekt indikátorok: A projekt eredményességét a látogatók számában lehet mérni akkumulátoros
szenzor segítségével. Mérhető továbbá az esetleges látogatási díjból származó bevételből, de
belépődíj bevezetése nem javasolt.
Ajánlott marketingcsatornák:










Természetjárással foglalkozó blogok (pl. termeszetjaro.hu)
A tervezett szlovák-magyar TDM
Duna-Ipoly Nemzeti Park honlapja
Ipoly Erdő Zrt. honlapja
borzsony.hu
Települési honlapok
Magyarország turisztikai értékeit bemutató honlapok (pl. szeretlekmagyarorszag.hu)
A kialakított túraútvonalakat bemutató turisztikai kiadványok
Térségi turisztikai kiadványok, szórólapok, amelyeket a szálláshelyeken, más tervezett és
meglévő attrakcióknál terjesztenek
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6.2.5. Turovce domb kilátójának építése
A projekt rövid bemutatása:
A projekt célja az akcióterület szlovákiai oldalának turisztikai attrakcióit kiépíteni. Ennek érdekében
egy körülbelül 10 m magas kilátó építése javasolt Nagytúr, a Turovce dombon. Javasolt a kilátóhoz
információs táblákat kihelyezni a térség természeti látnivalóiról, valamint táblán jelezni, hogy a
kilátóról miket lát a látogató. Emellett a projekt keretében érdemes padokkal és tűzrakó hellyel
ellátott pihenőhelyet kialakítani a kilátó mellett. A megépült létesítmény a magyar-szlovák határon
átnyúló túraútvonalakat színesíti. A kilátó emelheti a túrázás során szerzett élményeket és bővítheti
az ismereteket a térségről.
Korábbi jó gyakorlatok:
Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Egy jobb kilátásért! Új kilátó létesítése a Badacsony
hegyen” KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0013 kódszámú pályázat keretében valósult meg 85 millió Ft uniós
támogatásból a 18 méter magas, háromemeletes badacsonyi Kisfaludy Kilátó. A kilátó 437 méter
magasan fekszik, mely a hegyre felmászást követően közelíthető meg, így kiváló célt és pihenési
lehetőséget teremt a túrázóknak. A projekt keretében a kilátóhoz vezető három turistaútvonalat is
felújították, megújultak a tűzrakó helyek, asztalok, padok, és a látnivalók megjelölésével információs
táblákkal tájékoztatják a túrázókat a jellegzetes látnivalókról.50
Célcsoport és célterület: Kirándulók, természetjárók, zarándokok lehetnek a projekt fő célcsoportjai.
A projekt megvalósulásának ajánlott helyszíne Nagytúr.
Javasolt projektgazda: Nagytúr Önkormányzata
Javasolt partnerek: Ipoly Erdő Zrt.
A projekt megvalósításának becsült időtartama: körülbelül 12 hónap
Szinergia más projektekkel: A projekt kapcsolódik a SkyWalk kilátóhoz (6.2.4.) és a lombkorona
tanösvényhez (6.2.3.) összefogva a határon átnyúló tervezett, valamint a meglévő kilátókat. A kilátó
túraútvonalakba is felfűzhető, így kapcsolódhat a tervezett komplex túraútvonal kialakításához
(6.3.9.), a Kilátók a határ mentén" útvonalhoz, valamint a Börzsönyön és Nyitra megyén áthaladó
zarándokútvonal fejlesztéshez (6.3.6.), és a Krupinica patak feletti híd javításához (6.3.12.) egyaránt.
Becsült költség: nettó 40 millió Ft
Megtérülés: A kilátó közvetlenül jövedelmet nem termel. Az érintett település turisztikai kínálata
növekedhet, ami nagyobb élményt nyújthat a látogatóknak. A látogatók száma is gyarapodhat, ami
pozitív hatással lehet a terület turisztikai szolgáltatóira.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A következmények
súlyossága

I. Katasztrofális

50

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

1. A kilátó
rongálódása, esetleg
látogató testi
épségének sérülése

http://www.badacsonykilato.hu/index.php/a-palyazat.html
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C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

2.
Kihasználatlanság

3. A kilátó
rongálódása a
látogatók miatt

B. Valószínű

A. Gyakori

B. Valószínű

A. Gyakori

rossz időjárási
körülmények miatt
II. Kritikus
III. Jelentős
IV. Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére adott javaslatok:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

I. Katasztrofális

E. Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

2. Megfelelő
marketing

3. Figyelemfel-hívó
táblák kihelyezése
a kilátó helyes
használatáról

1. A kilátó
biztonságos
faanyagból építése,
figyelemfelhívó
táblák a kilátó helyes
használatáról

II. Kritikus

III. Jelentős

IV. Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: Interreg HUSK Természet és kultúra prioritás tengelye, szlovákiai
2021-27-es regionális operatív program
Projekt indikátorok: A projekt indikátora a növekvő látogatószám lehet
Ajánlott marketingcsatornák:





Természetjárással foglalkozó blogok (pl. termeszetjaro.hu)
A kialakított túraútvonalakat bemutató turisztikai kiadványok több nyelven
Többnyelvű térségi turisztikai kiadványok, szórólapok, amelyeket a szálláshelyeken, más
tervezett és meglévő attrakcióknál terjesztenek
Települési honlapok

6.2.6. Vitorlázórepülő reptér létesítése
A projekt rövid bemutatása:
A projekt célja, hogy vitorlázó repülőteret hozzon létre a térségben vagy a meglévő repülőterek (a
Nyitrai kerületben található repterek) fejlesztésével, vagy új fejlesztéssel. A költségek csökkentése
érdekében a meglévő reptér fejlesztése javasolt. Ugyanakkor az akcióterületen jelenleg nem
található repülőtér, ezért érdemes a közelben található, meglévő sportrepülőterek fejlesztésében
gondolkodni, együttműködésben az érintett településekkel, civil szervezetekkel – azaz érdemes
megfontolni a PONTIBUS ETT akcióterületén kívüli helyszín bevonását a projektbe. Lehetséges
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helyszínek: Rétság (HU), Palást (SK). A létrehozandó/fejlesztendő repülőtér hozzájárulhat a térség
turisztikai értékeinek jobb bemutatásához, valamint új fogyasztói csoportokat vonzhat a térségbe. A
Dunakanyarban tett sétarepülések mellett lehetőség nyílna saját gépek használatára, illetve a
repüléshez kapcsolódó képzések kialakítására. A projekt eredményeképpen létrejövő fejlesztésekre
alapozva tematikus sétarepüléseket (pl. vártúrák, természetjárás) lehet szervezni a különböző térségi
rendezvényekhez, látnivalókhoz kapcsolódóan. A fejlesztés tartalmazza a füves kifutópálya felújítását,
a tárolásra hangár építését, javítóműhely kialakítását az egyszerűbb javítások elvégzésére, jelzések és
szélzsák elhelyezkedését, valamint közösségi tér kialakítását.
Amennyiben új repülőtér létrehozása történik, javasolt a beruházást a határ magyar oldalán
elvégezni, mert a fő küldő piac vélhetően Budapest, illetve a Budapesten keresztül érkező turisták
lesznek. Javasolt helyszín: Nagybörzsöny. Mivel a közelben nincs kiépített vitorlázó-repülőtér, így a
fejlesztés komoly potenciált hordoz magában.
Korábbi jó gyakorlatok:
Az elmúlt években, évtizedekben Magyarországon kevés figyelmet fordítottak a vitorlázó-repülőterek
fejlesztésére, mivel elsősorban a nagyobb, akár kereskedelmi gépeket, vagy áruforgalmat is kiszolgáló
repülőterek fejlesztésére fókuszáltak. E reptereken gyakran kiegészítő jelleggel fejlesztették, illetve
megtartották a vitorlázórepülést. Pásztón több évtizedes szünet után 2007-ben nyitották újra a
vitorlázó-repülőteret, amely az Ózon Sportrepülő Egyesület kezelésében működik. A repülőtér
fejlesztésére, megközelíthetőségének javítására készültek tervek, de egyelőre elsősorban a civil
szervezeti aktivitás a meghatározó az objektum működésében – mint ahogy az a hasonló reptereknél
másutt is megfigyelhető.
Az esztergomi idősebb Rubik Ernő repülőtér fejlesztése szintén a jövőben várható, a város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája szerint mintegy 300 millió forintos költséggel szilárd kifutópályát
szándékoznak építeni, illetve azt éjszakai fénytechnikával ellátni. A fejlesztésektől a kereskedelmi
forgalom fellendülését várják.
A Pannónia Szíve Turizmusfejlesztési Koncepció Csákváron javasol a jelen projekthez hasonló
tartalmú fejlesztést a használaton kívüli volt szovjet repülőtér területére. E fejlesztésben helyre
kellene állítani a kifutópályát, mivel azt illegális szlalomversenyekre használták korábban, így
földhányásokkal zárták le. Itt a fejlesztés akadálya lehet, hogy a tervezett beavatkozások érinthetik a
Natura 2000 által védett területeket is.
Nagyvázsonyban konkrét elképzelések születtek a Kab-hegy alatti sportrepülőtér fejlesztésére:
összesen 64 millió forintos költségvetéssel tervezik a reptér kialakítását a szükséges infrastruktúrával,
klubházzal.
Őcsény önkormányzata 58 271 077 Ft-ot (TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001) nyert a helyi sportrepülőtér
energetikai korszerűsítésére, míg a gazdaságos üzemeltetés további 50 milliós beruházást igényelne a
becslések szerint.
A korábbi tapasztalatok hiánya miatt a fejlesztési költségek csak becsülhetők, ugyanakkor fontos
hangsúlyozni, hogy a vitorlázó repülőtér fejlesztése az alacsonyabb műszaki tartalom következtében
kisebb költségekkel jár, mint az egyéb hazai repülőtér-fejlesztések. Mivel a korábbi pályázati
időszakokban a hasonló fejlesztések nem kerültek a prioritások közé, ezért minden esetben
szükségesnek tűnt a magántőke bevonása is – ez jelen projektjavaslat esetében is megoldás lehet a
finanszírozási problémákra.
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Célcsoport és célterület: Repülés iránt érdeklődő fiatalok Szlovákia és Magyarország területén,
kiemelten Budapesten, illetve a nagyobb városokban. Német vitorlázórepülők: Németországban él a
világ vitorlázórepülőinek körülbelül fele.
Javasolt projektgazda: Pontibus ETT
Javasolt partnerek




Magyar Repülő Szövetség
Magyar Vitorlázórepülő Szövetség
A helyszínként választott település önkormányzata

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 24 hónap
Szinergia más projektekkel: A projekt illeszkedik a komplex (kerékpáros és gyalogos) túraútvonalak
fejlesztéséhez (6.3.9.), valamint kapcsolódhat a szlovák-magyar TDM szervezet létrehozásához is
(6.4.1.). A repülőtér fejlesztése haszonélvezője lenne a javuló és egységes turisztikai arculatnak,
illetve csatlakozhatna a TDM szervezet által kialakított kedvezménykártya rendszerhez.
Becsült költség: Meglévő repülőtér fejlesztése esetén: nettó 50 millió forint. Új repülőtér építése
esetén: nettó 75 millió Ft
Megtérülés: A repülőtér bővíti a helyi turisztikai kínálatot, így hozzájárul a komplex turisztikai kínálat
kialakításához, új termékek bevezetéséhez. Mivel meglévő sportrepülőtér fejlesztése az elsődleges
cél, így a beruházási költségek jelentősen csökkenthetők. Ha a fejlesztés időben történik, akkor a
korai piacra lépés versenyelőnyt biztosít a reptérnek, ez pedig a megtérülést megkönnyíti.
A cél, hogy 5 éven belül a séta-vitorlázórepülés éves forgalma elérje az 800 főt. Egy félórás repülések
piaci ára körülbelül 8000 Ft/fő, így 5 éven belül mintegy 6,4 millió forintos éve bevételt generál.
Amennyiben sikerült vitorlázórepülés oktatást indítani a repülőtéren, 100 000 Ft/fő áron, a cél, hogy
évente legalább 6 fő vegyen ezeken részt. A bérleti díjakból, javításból származó bevételek esetében
a cél, hogy éves szinten 3 millió forintos bevételt generáljanak. A fenti célok teljesülése esetén a
megtérülés várhatóan 8-10 év – a fejlesztés tartalmáról függően.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

I. Katasztrofális

1. Nem sikerül megfelelő
területet találni a projekt
megvalósítására

II. Kritikus

3. Adminisztratív akadályok
miatt a repülőtér nyitása késik

III. Jelentős

5. Környezetvédelmi okok
miatt a
fejlesztést
nem

6. Az időjárási körülmények
miatt a repülhető napok nem
érik el a gazdaságos működés
határát, és a repülőtér
veszteséget termel
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C. Alkalmi
2. Párhuzamos
fejlesztések
miatt felesleges
kapacitások
alakulnak ki a
régióban
4. Forrás-hiány
miatt a
repülőtér
üzemeltetése
hosszú távon
nem biztosított

B. Valószínű

A.
Gyakori

A
következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen
engedélyezik

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

A.
Gyakori

B. Valószínű

A.
Gyakori

IV.
Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A
következménye
k súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

I. Katasztrofális

II. Kritikus

III. Jelentős

5. Folyamatos
egyeztetés,
előzetes
vélemény-kérés
a környezetvédelmi
hatóságokkal,
környezet-védő
civil
szervezetekkel.

D. Csekély

C. Alkalmi

1. A kockázat kiszűrhető, ha az
akcióterületen kívüli, már
meglévő repülőtér fejlesztése
zajlik. Amennyiben teljesen új
repülőtér fejlesztése történik, az
érintett önkormányzatokkal
folytatott konzultációk során
jelölhető ki a beruházás
helyszíne. Az egyeztetésekbe
szükséges bevonni a
sportrepülők szervezeteit,
egyesületeit is, akik a szakmai
tartalmat biztosíthatnák

2. Korai piacra
lépéssel a
repülőtér
versenyelőnybe
kerül, így a
kockázat
elkerülhető

3. A sportrepüléssel,
vitorlázórepüléssel kapcsolatos
szakmai szervezetek
bevonásával hasznosítható azok
tapasztalata, így az
adminisztratív akadályok
csökkenthetők

4. Piaci
finanszírozás
bevonásával a
kockázat
csökkenthető.

6. A szakmai szervezetek
bevonásával a legmegfelelőbb
helyszín választható ki, ahol az
időjárási körülmények
kedvezőek.

IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: A helyszíntől függően a 2021-27 közötti magyarországi vagy
szlovákiai regionális operatív program, vagy gazdaságfejlesztési operatív program, Interreg HUSK
Természet és kultúra prioritás tengelye.
Projekt indikátorok: A repülőteret használó repülőgépek száma évente. Forrás: Nemzeti Közlekedési
Hatóság (Ha meglévő repülőtér fejlesztéséről van szó, meg kell határozni a kiinduló értéket!). A
repülőtér éves árbevételének alakulása. Forrás: Opten. (Ha meglévő repülőtér fejlesztéséről van szó,
meg kell határozni a kiinduló értéket!)
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Ajánlott marketingcsatornák:






Vitorlázórepüléssel foglalkozó szervezetek honlapjai (pl. www.travelbyglider.eu)
Közösségi média
Repüléssel foglakozó kiadványok
Turisztikai kiadványok, programajánlók a szálláshelyeken
Német nyelvű, vitorlázórepülőknek szóló kiadványok, blogok (pl. stefy.de, segelflug.de, dgflugzeugbau.de stb)

6.2.7. Tematikus játszótér, mezítlábas park
A projekt rövid leírása:
Játszóterekre szinte mindenhol van igény, ezért nagyon sokfelé találkozhatunk velük, azonban a
legtöbb játszótér ugyanolyan elemekkel rendelkezik, így folyamatosan nő az igény az egyedi
játszóterekre. A projekt célja egy egyedi játszótér és mezítlábas park létrehozása az akcióterület
olyan településén, mely a határ mindkét oldaláról jól megközelíthető (pl. Szob vagy Nagybörzsöny),
illetve a királyréti játszótér további fejlesztése. Ez utóbbinál nem csak a játékelemek kínálatának a
bővítése lenne a cél, hanem a játszótér melletti pihenő tisztás további fejlesztése, a meglévő
sütögető hely mellé további sütögető-bográcsozó hely kialakítása, vízvételi hely biztosítása, valamint
időjárásálló nyugágyak elhelyezése (5 db). Az előbbi esetében az új játszótér témája a környék vad(pl. gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon) és halállományának (pl. ponty, keszeg, kecsege, compó, süllő,
csuka, pisztráng) bemutatása köré épülne. A játszótér elemei erdei állatokat és halakat
szimbolizálnának, pl. rugós játék esetében vaddisznón vagy ponty hátán lenne lehetősége „lovagolni”
a gyerekeknek. Emellett interaktív forgatható memóriajáték, két forgatható kirakó és egy kvíztábla
(eltolható fedelekkel a válaszoknak) is kialakításra kerülne, így a játszótér interaktív módon a kisebb
és nagyobb gyerekek számára is vonzó lehet, miközben a felnőttek a Kneipp-módszer előnyös
egészségügyi hatásait élvezve körbesétálhatják a különböző elemekből kialakított mezítlábas parkot
(ami természetesen a gyermekek számára is vonzerő), így a projekt megvalósulása a családok
számára komplexen nyújtana kikapcsolódási lehetőséget.
Kapcsolódó jó gyakorlatok:
Jó gyakorlatnak tekinthető a Zöld Péter tematikus játszótér Budapesten, a Millenáris Parkban. A
játszótér 2000-ben épült, kialakítása akkor 24 millió forintba került, később áthelyezték és
megújították 30 millió Ft-ból. A játékszerek a Zöld Péter népmese egy-egy jelenetét elevenítik meg,
lehetőséget teremtve az interaktív játékra. A játszótér bejáratánál olvasható a mese teljes szövege,
az egyes játékszereknél pedig az odavonatkozó jelenetet ismerhetik meg a látogatók. Nemcsak a
megszokott játékszerek – homokozó, csúszda, hinta – kaptak helyet, hanem különleges és egyedi
elemek is, mint pl. zenélő kút, szélforgók, kolompok. A gyerekek egyik kedvence az óriáshal, melynek
belseje egyrészt olyan, mint egy hatalmas barlang, másrészt egy csúszdán jöhetnek ki belőle a kicsik.
A tökéletes szórakozást még ún. játszótéri csőszök is segítik, akik figyelnek a biztonságra, és akiknél
különféle játékszerek kölcsönözhetők (pl. labda, homokozó készlet)51.
A Buba éneke tematikus játszótér Hévízen található, 2010-ben kialakított kisebb játszótér. Itt csak
tipikus játékeszközök vannak, de ezeket illesztette a tervező Weöres Sándor „Ó, ha cinke volnék”
kezdetű verséhez, így a Nap, a Hold, a csillagok és természetesen a cinkék jelennek meg a
játékelemeken52. A téma alapjául szolgáló verset – csakúgy, mint a Zöld Péter esetében a mesét – itt
51
52

http://epiteszforum.hu/ujra-megnyilt-a-zold-peter-jatszoter
http://www.ilonamalom.hu/katalogus.pdf
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is külön táblán lehet olvasni. A játszótér összesen 20 millió forintból valósult meg, de ebben már
benne volt egy drága, egyedi gyártású ivókút is53.
A hódmezővásárhelyi Kodály Zoltán utcai játszótér elemei János vitéz kalandjait idézik. A játszóteret
2009-ben nyitották meg, azóta KRESZ parkkal is bővült54. A játszótér különlegessége például a karddal
hadonászó János vitéz, de a legkreatívabb elem talán a lila sárkánykígyó (a mű szerint Tündérország
kapuinak őrzője), melyről a hinták lógnak. A játszóteret egy civil városszépítő alapítvány, a Tiszta
Szívvel építtette, a szükséges pénzt jótékonysági akciók során gyűjtötték55.
De nem csak ötletes játszóterekre találunk példát, hanem mezítlábas parkokra is, melyek hazánkban
is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ezek közül kiemelhető például a tabajdi mezítlábas
park, ahol 21 féle járófelületen (pl. érdes bazalt, süppedős tőzeg, hideg patakvíz, meleg
téglaburkolat) lehet kényeztetni vagy megdolgoztatni talpizmainkat. A mezítlábas park létrehozása az
AVOP LEADER+ Nemzeti Fejlesztési Terv keretében történt56.
Jó példaként említhető még a mezítlábas ösvény és szabadidőpark Csopakon, ahol fektetett fa
oszlopokkal szegélyezett ösvényen váltakoznak az eltérő anyagú felületek (a kavicsos, köves,
zúzottköves felületek mellett fenyőkéreg, fakorong burkolat, tőzeg, fenyőtoboz, meggymag, tégla és
kiskockakő burkolatok váltakoznak). A taposó Sport utca felőli szakaszán néhány fa akadály,
egyensúlyozó gerendák, farönkök teszik próbára a látogatókat57.
Célcsoport és célterület:
A projekt célcsoportját elsősorban a gyermekes családok jelentik, de szélesebb körben az aktív
turizmus, bakancsos turizmus iránt érdeklődők számára is vonzerőt jelenthet. A célterület elsősorban
a szűkebb vonzáskörzet, illetve Budapest, mint potenciális fő küldőterület.
Javasolt projektgazda: Ipoly Erdő Zrt.
Javasolt partnerek:




PONTIBUS ETT
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Érintett települések önkormányzata

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 14 hónap
Szinergia más projektekkel:
Érdemes az aktív és vidéki turizmust kedvelők igényeinek kielégítését célzó határon átnyúló
projektekkel való kapcsolatra építeni (pl. gyógynövény-túra (6.3.8.), lovastúra (6.3.7.), kombinált
túrázási lehetőségek, kerékpáros és evezős-túrák (6.3.9.) a komplex turisztikai termék kialakítása
érdekében. A projekt jól kiegészíti a többi attrakciónövelő fejlesztést (pl. tanösvény (6.2.3.), geopark
(6.2.2.), ökopark kialakítása (6.2.1.)), ezáltal erősíthetik egymás népszerűségét.
Becsült költség: nettó 65 millió Ft, mely magában foglalja az új játszótér és geopark kialakítását, a
meglévő játszótér megújítását, a szemetesek, padok, filagória kihelyezését is.
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http://www.origo.hu/kultura/20110822-egyedi-tematikus-jatszoter-mesejatszoter-felnott-jatszoter.html
https://www.hodmezovasarhely.hu/helyi-hirek-2/page/3
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http://www.origo.hu/kultura/20110822-egyedi-tematikus-jatszoter-mesejatszoter-felnott-jatszoter.html
56
http://mezitlabaspark.hu/
57
https://csopak.hu/hu/content/mezitlabas-osveny-szabadido-park-csopakon
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Megtérülés:
A tematikus játszótér és mezítlábas park ingyenesen lenne látogatható, így közvetlen megtérülést
nem hoz, viszont a vidék számára egy fontos vonzerőt jelentene, különösen azért, mert a turizmus
ezen ágában kisgyermekes családok vesznek részt a leggyakrabban. Hatással lehet a térségben a
forgalom növekedésére és a tartózkodási idő meghosszabbítására.
Emellett jelentős társadalmi hatásai lennének a projektnek, hiszen a fiatal generációk
szemléletformálásában és környezettudatosságában fontos szerepet játszik az élővilág játékos
megismerése, emellett a mezítlábas parkok (Kneipp módszer) igazolt egészségjavító hatással vannak
a szervezetre.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következmények
súlyossága
I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

II. Kritikus

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

1. Kihasználatlanság
konkurencia
megjelenése
miatt

2. Rongálódás a
játékelemek
nem
rendeltetésszerű
használatából
adódóan

3. A játszótér és
mezítlábas park
kihasználatlan
marad az elégtelen
marketing miatt

B. Valószínű

A. Gyakori

B. Valószínű

A. Gyakori

III. Jelentős
4. Csapadékos
időjárás esetén a
játszótér és a park
nem használható

IV.
Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére javasolt megoldások:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

2. Játszótér, ill.
park körülkerítése, éjszakai
zárása
használatából
adódóan

3. Fontos
beintegrálni a
meglévő kínálati
halmazba és ezt
népszerűsíteni
különböző
marketingcsatornákon
keresztül (lsd.
ajánlott
marketingcsatornák)

I. Katasztrofális

II. Kritikus

1. Fontos az
egyediség
hangsúlyozása
és a
minőségbiztosítás

III. Jelentős
IV. Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: 2021-27 közötti magyarországi és szlovákiai regionális operatív
programok
Projekt indikátorok: A tematikus játszóteret, mezítlábas parkot használók becsült száma (fő/év),
melyet belépő hiányában érdemes a főszezonban megfigyeléssel monitorozni.
Ajánlott marketingcsatornák:


Ipoly Erdő Zrt. honlapja
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Érintett önkormányzatok honlapja
Közösségi média
Gyerekbarát programokkal kapcsolatos online felületek (pl. Minimatine.hu, csaladiudules.hu)

6.3. Projektjavaslatok a túraútvonalakban (erdei, vízi, kerékpáros) rejlő potenciál erősítése
érdekében
6.3.1. Az Ipoly, mint evezős-szabadidős útvonal fejlesztése
A projekt rövid bemutatása:
Az Ipoly nagy potenciált jelent a térségben az aktív turizmus fejlesztésére, így a projekt az ebben rejlő
lehetőségek kiaknázására törekszik. Az Ipoly alkalmas vízi sportolásra, mint kajak-kenuzásra, illetve a
folyópart pihenésre, horgászatra teremt lehetőséget szezonálisan, megfelelő vízállás esetén. Ezeket a
helyiek és látogatók ki is használják, azonban az infrastrukturális feltételeken, hiányosságokon
javítani szükséges. Elsősorban a folyó menti tereprendezés ajánlott, a kiszállásra, pihenésre alkalmas
helyeken, mert a növényzet sok helyen elvadult. A kajakozás és kenuzás feltételeinek javítása
érdekében érdemes a folyamkilométereket, településneveket, helyi látnivalókat, a közelben haladó
kerékpáros és gyalogos túraútvonalakat jelezni a folyó mentén. Mindemellett ajánlott több
szervezett túrázási lehetőséget biztosítani, valamint fedett menedékhelyekkel ellátott kisebb
volumenű kikötőhelyeket kialakítani megteremtve a kiszállás lehetőségét hulladék elhelyezésére
alkalmas kosarakkal, esetleg mosdókkal. A kikötőhelyeket kúttal érdemes ellátni az evezősök
vízpótlása érdekében. A folyó mentén ajánlott pihenőhelyeket kialakítani sütögetésre alkalmas
helyekkel, mind a horgászok, pihenő társaságok és a kiszállni vágyó evezősök számára. A projekt
túraevezős versenyszervezést is magába foglal. A projekt keretében együttműködni szükséges az
Ipoly menti szlovákiai és magyarországi településekkel, valamint a folyó felsőbb szakaszán fekvő
településekkel. A projekt eredményeként a megfelelő körülményeket megteremtve javulnak a folyó
menti kikapcsolódási lehetőségek feltételei, növekedhet a kenutúrára érkező turisták száma,
erősödhetnek a határon átnyúló kapcsolatok erősítésében.
Korábbi jó gyakorlatok:
Békés megye a "Körösök lágy ölén" projekt keretében nagy figyelmet fordít a térség turisztikai
fejlesztésére, több létesítmény jött már létre ennek keretében. Ezek egyike a Körös "Menti"
Kishajókikötő - és átemelő. A 85 férőhelyes kikötő 2007-ben készült el 106 millió Ft, uniós
támogatásból, a Kettős-Körös mellett Békésnél.58 A beruházásnak köszönhetően lehetővé vált a
horgászcsónakok és a kishajók alsó- és felsővízre történő átemelése, ezzel megvalósult a Körösök a
román határtól egészen a Tiszáig hajózhatósága.59 A Körösön fölfelé haladva a román határig
lehetőség van kiváló horgászhelyek elérésére, vízi sportok űzésére. A kikötőnél csónak-és
kerékpárbérlés, sátorozási lehetőség, tűzrakási lehetőség, horgászjegy árusítás, étkezési lehetőség
biztosított, illetve szervezett vízitúrákon is részt lehet venni.60 A Körösök turisztikai fejlesztése
folytatódik, hiszen a Bejárható Magyarország Program keretében Gyulán, Sarkadon, Doboz-
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https://bekesmatrix.hu/cikk/54713_megnyilt_a_bekes_kikoto/
http://www.khesz.hu/node/1478
60
http://bekesikultura.hu/index.php/bk-turizmus/bk-egy-nap-bekesen/36477-koros-menti-kishajokikoto-es-atemel
59
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Szanazugban, Békésen, Köröstarcsán és Gyomaendrődön tovább fejlesztik a vízitúra-megállóhelyeket,
illetve az eszközállomány is bővítésre kerül.61
A Sió vízi turisztikai fejlesztése valósul majd meg a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 kódszámú pályázat
keretében 340 millió Ft költségkerettel, várhatóan 2019-ben. A projekt keretében kialakításra kerül
Ozorától a Sió-csatorna Dunába történő torkolatáig egy kiszállókkal és megállókkal teli vízi turisztikai
útvonal 85 km hosszúságban. A tervezett 12 kiszálló lehetőséget biztosít arra, hogy a Sió adott
pontján az evezős túrázók partra szállhassanak és megpihenhessenek. A projekt leírása szerint
azokon a településeken, ahol a kiszálló közvetlen közelében nincs erre alkalmas meglévő épület,
ugyanakkor a település elhelyezkedése vagy turisztikai vonzereje ezt indokolja, a kiszálló mellett egyegy megálló is kialakításra kerül. Ezek olyan épületek, amelyek a túrázók számára mosdót, étkezési és
zuhanyzási lehetőséget biztosítanak, valamint alkalmasak túrakenuk és kerékpárok tárolására, ezzel a
túrázás kis „intermodális csomópontjaiként” jelennek meg. Minden ilyen épületben tervezett 2-2
túrakenu és 4-4 kerékpár tárolása, amelyek kibérelhetők, és másik megálló épületekben leadhatók. A
projekt keretében egy foglalkoztató központ is létrejön, például interaktív játszótér és élményterápia
szolgáltatással.62
Az Ipoly Tours szervezésében a következő vízi túraútvonalak léteznek az Ipolyon:
Ipolytölgyes - Letkés - Ipolydamásd - Szob
Hossza: 19 km
Tésa – Vámosmikola – Ipolytölgyes – Letkés – Ipolydamásd - Szob
Hossza: 36 km
Célcsoport és célterület: A projekt fő érintettjei a kajak és kenutúrára érkezők, horgászok, pihenésre
vágyó családok, baráti társaságok. A projekt az Ipoly folyó egészét érinti, különös tekintettel a szobi
járás menti szakaszt.
Javasolt projektgazda: Pontibus ETT
Javasolt partnerek:






Duna-Ipoly Nemzeti Park
Ipoly Tours
érintett települések önkormányzatai
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Ipoly Erdő Zrt.

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 12 hónap
Szinergia más projektekkel: A projekt kapcsolódhat a tervezett komplex túraútvonalhoz (6.3.9.), a
horgász-és vadászturizmus lehetőségeinek kisléptékű fejlesztéséhez (6.3.3., 6.3.13.), illetve a szlovákmagyar TDM létrehozásához (6.4.1.), ez által a határon túli kapcsolatok erősítésében.
Becsült költség: 50 millió Ft, de a helyszínektől, kialakítandó infrastruktúrától függően ez magasabb
költség is lehet
Megtérülés: A projekt keretében javulnak az Ipoly menti aktív turizmus feltételei, gyarapodik a térség
turisztikai kínálata, ami következtében remélt a vízi túrázók számának megduplázódása. A
61
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https://www.beol.hu/bekes-megyei-hirlap/bekes-megyei-hirlap-kozelet/fejlesztesek-korosok-menten-995313/
http://www.tolnamegye.hu/fooldal/palyazatok/a-sio-vizi-turisztikai-fejlesztes
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programlehetőségek növekedése hosszabb tartózkodásra ösztönöznek, így várható az átlagos
vendégéjszakák számának növekedése. Jelenleg 2,4 az átlagos vendégéjszaka szám, a cél, hogy ez az
átlag eggyel növekedjen az első 5 évben. A vendégek és a vendégéjszaka szám gyarapodása plusz
bevételhez juttathatja a szolgáltatókat (szállásokat, éttermeket, vízi sporteszköz kölcsönzőket) és az
önkormányzatokat (idegenforgalmi adó és személyi jövedelemadó keretében).

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

I. Katasztrofális

E. Valószínűtlen

D. Csekély

1. A sütögető
helyeket használó
látogatók
gondatlanságából
fakadó tűzesetek az
ártéri erdőben

2. Az kajakosok
képzetlenségéből fakadó
vízi baleset

C. Alkalmi

II. Kritikus

3. Létrehozott
létesítmények
kihasználatlansága

III. Jelentős

4. Eltérő
használatból adódó
konfliktusok a
horgászok és
evezősök között

B. Valószínű

A. Gyakori

5. A
látogatók
szemetet
hagynak
maguk után
a parton és a
folyón

IV. Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelése:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

I. Katasztrofális

E. Valószínűtlen

D. Csekély

1. Biztonságos,
kiépített tűzrakó
helyek létrehozása

2. Megfelelő
oktatás a vízre
szállás előtt

II. Kritikus

III. Jelentős

C. Alkalmi

B. Valószínű

3. Megfelelő
marketing
alkalmazása
4. Evezősök
figyelmének
felhívása a
lehetséges
horgászokra a
kiépített helyeken
táblákon

5.
Hulladékgyűj
tő kosarak
kihelyezése
a
pihenőhelye
knél

A. Gyakori

IV. Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: Interreg HUSK Természet és kultúra prioritás tengelye
Projekt indikátorok: A projekt hatására növekedhet a kenut bérlők száma, hosszabb túrák esetén a
vendégéjszakák száma, illetve a folyó mentét pihenésre használók száma.
Ajánlott marketingcsatornák:
A programlehetőségekről, túraútvonalakról elsősorban az internetes felületeken, emellett
kiadványok formájában ajánlott tájékoztatást nyújtani:
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Ipoly menti települési önkormányzatok honlapjai
Duna-Ipoly Nemzeti Park honlapja (www.dunaipoly.hu)
Ipoly Erdő Zrt. honlapja (ipolyerdo.hu)
Vízi túra szervezésével, illetve ajánlásával foglalkozó honlapok, az Ipoly Tours mellett például
vizitura.com, magyar-vizitura.hu, vandorvizitura.hu, kalandor-vizitura.hu
Imázsfilm készítése, említett honlapokon, YouTube-on, közösségi portálokon való
népszerűsítése
Turisztikai kiadványok, plakátok népszerűsítése szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken, illetve
turista pihenőhelyeken a népszerű túraútvonalak mentén

6.3.2. Kikötőfejlesztés Szobon
A projekt rövid leírása:
A projekt célja egy úszóműves kishajó kikötő létrehozása, mely kikötési lehetőséget biztosít a kisebb
(100 fő alatti) folyami turistahajóknak Szobon. Szobon jelenleg a Duna bal partján 1707,4 fkm-nél van
egy közforgalmú kishajó kikötő, ahol lehetőség van motoros és evezős kishajók egész évben történő
kikötésére, illetve tárolására vízen és parton egyaránt63. Jelen fejlesztés ezt kiegészítve a turisztikai
jellegű személyszállítást ösztönözné, mely jelentősen növelné a környékre érkező turisták számát –
elsősorban Budapest, valamint Esztergom – Párkány térségéből –, hiszen a hajózás kényelmes és
attraktív megközelítést kínál. A turista hajók forgalmának (újbóli) felélénkítése a Duna ezen szakaszán
azért is fontos lenne, mert a természet kedvelői számára – az aktív turizmusban résztvevők döntő
hányadát jelentik – kedveltebb utazási forma, mint a vasút, a gépkocsi vagy az autóbusz, ráadásul
csúcsforgalomban a Szob – Budapest útvonalon még gyorsabb közlekedési módot is jelent (autóval
másfél-két óra is lehet az út csúcsforgalomban, hajóval mindez 40-50 perc64). A projekt keretében
megvalósulna a kikötő, valamint parti létesítményeinek fejlesztése (korszerűsítés, megerősítés,
biztonságos hajókikötés biztosítása a kis turistahajók számára), valamint egy vizesblokk és egy
esőbeálló létesítése a turisták kényelmének fokozása érdekében. A projekt kiegészítené a Magyar
Turisztikai Ügynökség javaslata a Dunakanyar kiemelt turisztikai térség fejlesztésére (2017) c.
dokumentumban található „A dunai gyorshajózás fejlesztése” című projektjavaslatot, melynek célja a
Budapest-Esztergom útvonalon a rendszeres, menetrendszerinti hajóközlekedés és az ehhez
szükséges eszközpark optimalizálása.
A fejlesztés sikeréhez nagyban hozzájárulhat az a Visegrád térségében létrejövő személyforgalmi
kikötők támogatására vonatkozó programcsomag, melyet IKOP pályázat keretében 2017. júliusában
75%-os (500 millió Ft) támogatásra ítéltek. A tervezett beruházás keretében a MAHART PassNave
Visegrád, Dömös, Zebegény, Esztergom és Komárom helyszíneken a személyhajózás infrastrukturális
feltételeinek kialakítását vagy a meglévő feltételek fejlesztését tervezi65. Visegrádon a regionális vízi
közlekedési csomópont létrehozásának célja, hogy a Budapest–Visegrád útvonalon beállításra kerülő
nagysebességű szárnyashajó járattal az utazási idő az eddigi felére csökkenjen. Dömös településsel
szemben (a Duna bal partján) elhelyezkedő Dömös átkelés megállóba – mely a Pilis hegységbe vezető
turista útvonal kezdőpontja – átkelő rév megszűnt, így a fejlesztés célja egy kikötő kiépítése a bal
parton. Zebegény esetében a fejlesztés célja a Dunakanyar egyik legszebb települését ismét bevonni
a Budapest – Esztergom járathajózásba (új kikötői úszómű létesítése). Esztergomban szintén egy új
63

http://www.ipolytours.hu/kikoto.php
http://www.kisoroszi.hu/hirek/dunai-szemelyhajozas
65
https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso
64
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kikötői úszómű megépítését tervezik, itt az úszóművön a parti infrastruktúra valamennyi elemét
elhelyezik (látogatóközpont, utas váró, jegypénztár, vizesblokk, stb.) és az úszómű alkalmas lesz a
gyorsjáratú szárnyashajók fogadására is. Komárom esetében a parti környezet (hajóállást
megközelítő belső utak, térburkolatok, épület) nagyon rossz állapotban van, így az új úszómű
létesítése mellett kiemelt szerepet kap a kikötő parti területének környezetrendezése66.
Kapcsolódó jó gyakorlatok:
Kisléptékű kikötőfejlesztések közül jó példának tekinthető a körösladányi koncepció, amely célja egy
kishajó/sétahajó kikötő létrehozása, mely alkalmas a Gyomaendrőd – Békés között közlekedő 12
személyes, valamint a Gyomaendrőd – Szarvas között közlekedő 70 fős sétahajó fogadására. Ennek
becsült költsége nettó 5 millió Ft.67 A várakozó utasok részére felülről fedett, oldalról félig nyitott
esőbeálló létesül, mely könnyen szerelhető, bontható kialakítással készül. Emellett a projekt célja
kenuk és horgászhajók/ladikok vízrebocsátására és kikötésére szolgáló létesítmények létrehozása és
egy fövenyfürdő kialakítása a kikötő szomszédságában. A projekt részét képezi a kikötőket és a
fövenyfürdőt kiszolgáló infrastrukturális és turisztikai létesítmények fejlesztése is.68
Célcsoport és célterület:
A fejlesztés célcsoportját elsősorban az aktív turizmust kedvelők jelentik, de a hajózás kényelméből
adódóan bármelyik korosztály célcsoporttá válhat. A fő célterület Budapest – Visegrád, valamint
Esztergom – Párkány térsége.
Javasolt projektgazda: Szob Város Önkormányzata
Javasolt partnerek:




MAHART
Nemzeti Közlekedési Hatóság (mert az úszóműves kikötő létesítése és üzemben tartása
hajózási hatósági engedély köteles tevékenység)
az Esztergom – Szob – Budapest vonalon érintett kikötők

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 18 hónap
Szinergia más projektekkel: Érdemes az aktív turizmust kedvelők igényeinek kielégítését célzó
projektekkel való kapcsolatra építeni a komplex turisztikai termék kialakítása érdekében. Minden
attrakciónövelő projektet erősíthet a térség megközelíthetőségének javításával, változatosabbátételével.
Becsült költség: nettó 50 millió Ft
Megtérülés: A térségbe érkező turisták számának 20%-os növekedése
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok azonosítása:
A
következmények
súlyossága
I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E.
Valószínűtlen
1. Kikötői
balesetek

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

2. A kikötő
kihasználatlan

II. Kritikus

66

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso
http://korosladany.hu/letoltes/fejlesztesek/Korosladany_kishajo_kikoto_tervezoi_koltsegbecsles_20131220.pdf
68
http://www.korosladany.hu/letoltes/fejlesztesek/Korosladany_kishajo_kikoto_koncepcioterv_tablo_131220.PDF
67
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A. Gyakori

marad
3. A megvalósítás
költségei előre nem
látható problémák
miatt túllépik a
rendelkezésre álló
keretet

III. Jelentős

4. A víz
szennyeződése
a nagyobb
forgalom miatt

IV.
Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére javasolt megoldások:
A
következmények
súlyossága

I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E.
Valószínűtlen
1. A biztonsági
előírások
betartatására
tájékoztató
táblák
kihelyezése,
továbbá a
kikötő műszaki
elemeinek
állapotát
folyamatosan
monitorozni
szükséges

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

2. Fontos a megfelelő
marketingkommunikáció, pl.
szóróanyag a nagyobb
kikötőállomásokon
(Esztergom, Visegrád,
Budapest) a szobi
kikötés lehetőségéről
és az ajánlott
turisztikai
programokról
3. Előzetes
felmérésekkel minél
reálisabb költségterv
összeállítása, több
forgatókönyv
meghatározása

II. Kritikus

III. Jelentős

IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: 2021-2027 gazdaságfejlesztési tárgyú operatív program, Interreg
HUSK Természet és kultúra prioritás tengelye
Projekt indikátorok: Szobon megálló turistahajók forgalmának alakulása (fő/év) – forrás: MAHART,
Szobra hajóval érkező turisták száma (fő/év) – forrás: kikötői számlálás (személyesen vagy pl.
beléptető-kapu segítségével)
Ajánlott marketingcsatornák:




Szob város honlapja
Ipoly Tours honlapja
Hajózással kapcsolatos honlapok (pl. http://bphajojarat.hu/kirandulohajok/)
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Szóróanyag a nagyobb kikötőállomásokon (Esztergom, Visegrád, Budapest) a szobi kikötés
lehetőségéről és az ajánlott turisztikai programokról

6.3.3. Horgászturizmus lehetőségeinek fejlesztése
A projekt rövid leírása:
Az akcióterület idegenforgalmi adottságai (folyók, halastavak) lehetővé teszik, sőt predesztinálják,
hogy a horgászturizmusban rejlő lehetőségeket fejlessze (pl. magyar oldalon Kóspallag,
Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Királyrét; szlovák oldalon Bajta, Ipolypásztó, Kicsind, Nána lehet
potenciális horgászturisztikai célpont). A projekt célja a horgászati lehetőségek fejlesztése (stégek,
csónakok, nap- és esőbeállók, stb.), valamint egy a horgászathoz kapcsolódó határon átnyúló
rendezvény (nemzetközi horgászverseny) szervezése. Emellett fontos lehet a határon átnyúló
horgászvezetői képzés és együttműködés kiépítése (halgazdálkodási, halbiológiai, halőrzési ismeretek
elsajátítása). A horgászturizmusban elsősorban a csónakos horgászok igénylik a horgászvezetőket, így
ehhez kapcsolódóan fontos infrastrukturális fejlesztés lenne a sólyapálya kialakítása is. Ahol nincs
lehetőség vagy igény csónakos horgászatra, ott a kiegészítő fejlesztések kapnának nagyobb
hangsúlyt, mely a horgászturizmus színvonalát emelné (pl. tájékoztató tábla, pad, hulladékgyűjtő,
mosdó és WC, stég, partrendezés).
A fenntartható horgászturizmus érdekében érdemes a C&R („Catch and Release” vagyis Fogd meg és
Engedd vissza) irányzat elterjesztése, mely fontosnak tartja, hogy a halakat kifogásuk után újra
visszahelyezzék a vízbe, ezáltal azok tovább szaporodhatnak, illetve újra kifoghatóvá válnak. A cél,
hogy az adott haltípusból minél nagyobbat fogjon a turista, ezt fotóval vagy videóval megörökítse,
majd pedig visszaengedje a halat saját életterébe.
Kapcsolódó jó gyakorlatok:
Jó gyakorlatként említhető a Vas megyei horgászturizmus fejlesztése, ahol a Sporthorgász
Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00001. számú turizmusfejlesztési
pályázatán közel 110 millió Forint támogatást nyert el a „Horgászturisztikai fejlesztések a Vasi
Vizeken” elnevezésű projektjével. A Vas megyében 8.000 regisztrált horgásztaggal rendelkező
szövetség kezelésében lévő állóvizekből nyolc vízterület környezete újult meg. A projekt keretében
összességében 250-nél is több kültéri elem (pl. pad, hulladékgyűjtő, mozgáskorlátozott stég) került
kihelyezésre, valamint a horgásztavak partrendezése révén több ezer négyzetméter partszakasz
megújítása is megvalósult.69 A 2018. márciusában megtartott projektátadó ünnepségen a
horgászszezon elindítására 400-400 kg két- és háromnyaras minőségi magyar hal védjeggyel
rendelkező réti majori ponty került a létrehozott pihenőhelyek melletti horgászvizekbe.70
Célcsoport és célterület:
A projekt célcsoportját elsősorban a horgászok, horgászatot kedvelők, illetve szélesebb körben az
aktív turizmust kedvelők jelentik, de a C&R irányzat oktatófunkciója miatt a térségi erdei iskolák
gyermekei is a megszólítottak között lehetnek. A célterület elsősorban a határtérség, de a
horgászversenyek alkalmával nagyobb vonzáskörzettel lehet számolni.
Javasolt projektgazda: A halastavak tulajdonosai
Javasolt partnerek:
69
70

https://vasivizeken.hu/hu/szovetseg/szechenyi2020
https://vasivizeken.hu/hu/hirek/szezonindito-haltelepitessel-atadasra-kerueltek-a-vaskeresztesi-horgaszturisztikai-fejlesztesek
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Érintett önkormányzatok
Horgászegyesületek
Halgazdálkodási hatóság
Magyar Országos Horgász Szövetség

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 12 hónap
Szinergia más projektekkel: Érdemes az aktív turizmust kedvelők igényeinek kielégítését célzó
projektekkel való kapcsolatra építeni a komplex turisztikai termék kialakítása érdekében.
Becsült költség: komplexen halastavanként nettó 7-10 millió Ft (függ a kiépítendő fejlesztésektől, pl.
horgászvezetői képzés 60 000 Ft/fő; sólyapálya 3,5 millió Ft; kisebb kiegészítő fejlesztések –
tájékoztató táblák, hulladékgyűjtő, partrendezés: 2,5 millió Ft; stég 2 millió Ft)
Megtérülés:
Közkedveltsége miatt a horgászturizmus alkalmas arra, hogy a horgászokat és kísérőiket a térségbe
csábítsa, így fejlesztése által a horgászturista-forgalom 20%-os növekedése várható, vagyis alapul
véve például a királyréti horgásztó éves forgalmát (kb. 1000 fő), akkor 3500 Ft-os átlagos napi
jegyárral számolva ez éves szinten kb. (1200*3500) 4,2 millió Ft-os horgászati napi jegy árbevételt
generálna.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

B.
Valószínű

A. Gyakori

1.
Halegészségügyi
kockázat
(halpusztulás
kórokozók miatt)

I. Katasztrofális

II. Kritikus

3. A vízpart
elszemetesedése
4. A helyi horgászok és
horgászturisták
ellenérdekeltsége
5. Az erős szél
ellehetetleníti a
horgászatot

2. Túltelepítés

III. Jelentős

IV. Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére javasolt megoldások:
A
következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

71

C. Alkalmi

1. Fel kell hívni a
horgászok figyelmét az
eszközök szárazon és
tisztántartásának
fontosságára (pl.
szákok), illetve, hogy
egy másik tóban
beáztatott etetőanyag
átszállítására ne
kerüljön sor71

I. Katasztrofális

II. Kritikus

D. Csekély

2. A

3. Tiltótáblák és

http://halastanya.hu/anyagok/bhorgasz.pdf
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haltelepítések
fenntartható
módon, szakmai
irányítással
történjenek

hulladék-gyűjtők
kihelyezése

4. Konfliktus-forrás
lehet a fogási
lehetőségek
csökkenése és a
horgász-helyek
terhelése, ezeket
megfelelő
halgazdálkodással
és a horgász-helyek
kialakításával
valamennyire lehet
ellensúlyozni72

III. Jelentős

IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: 2021-27 regionális operatív program, MAHOP, Interreg HUSK
Természet és kultúra prioritás tengelye
Projekt indikátorok: Horgászvezetőt igénybe vevő horgászok száma (fő/év), horgászversenyre
regisztráltak száma (fő).
Ajánlott marketingcsatornák:





MOHOSZ honlapja
Horgászegyesületek és érintett települések honlapjai
Közösségi média
Aktív turisztikai termékeket népszerűsítő kiadványok az érintett településeken

6.3.4. Kerékpározható útvonalak hiányosságainak pótlása
A projekt rövid bemutatása:
A projekt célja hiányzó rövid kerékpárút-szakaszok kiépítése ott, ahol jelenleg annak ellenére, hogy
része a kerékpárhálózatnak, sem kerékpárút, sem kerékpársáv nincs kiépítve. E fejlesztések
kapcsolódnak az MTÜ fejlesztési javaslataihoz (Eurovelo6 – Duna-menti kerékpárút, illetve a
Börzsöny kerékpárút-hálózatának fejlesztése, lásd 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat) – azokat
egészítik ki, teljesebbé téve a Börzsöny kerékpárút-hálózatát, és a kapcsolódó infrastruktúrát A
forgalmasabb, balesetveszélyesebb szakaszokon kerékpárút (Szob, Márianosztra és Nagymaros
belterületi szakasz, Szob-Ipolydamásd), míg a kevésbé forgalmas részeken (pl. az Ipolytölgyes és
Bernecebaráti közötti, más fejlesztésekből kimaradó szakaszon) kerékpársáv készül. Emellett a
kerékpáros turizmus feltételeinek javítása érdekében esőbeállók készülnek köztéri pumpával
(Márianosztra, Szob, Királyrét, valamint a MÁV és kisvasútállomásoknál (Szob, Zebegény, Nagymaros,
Kismaros, Verőce, Kemence, Márianosztra) fizetős zárható bringaboxok vagy őrzött tárolók
létesülnek. A kerékpársávokat a létrehozandó zarándokúthoz is kapcsolódóan át kell vezeti a szlovák
területekre is: különösen javasolt Ipolyságon keresztül Nagytúrig tartó szakasz megvalósítása. A
projekthez kapcsolódóan kialakítandó egy downhill pálya is, amelynek az ideális helyszíne
72
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mindenképp könnyen megközelíthető kell, hogy legyen az Eurovelo hálózatról, valamint a vasúton
(MÁV és/vagy börzsönyi kisvasutak). Ebből következően a Börzsöny nyugati része jöhet szóba a
megvalósításra.
A fejlesztések javítják a hegyi kerékpározás lehetőségeit is, és segítik az Eurovelo hálózathoz való
csatlakozást – ezzel lehetővé teszik, hogy újabb települések kapcsolódjanak be az európai kerékpáros
turizmusba. Emellett segítik a már meglévő erdei kerékpározási lehetőségek jobb kihasználását,
amelyek a Börzsöny északnyugat-délkelet irányú nagy völgyeiben épített utakon elérhetőek
(Bernecebaráti-Nagyoroszi, Kemence-Diósjenő, Nagybörzsöny–Kóspallag), vagy a nagymarosi
Panoráma út még jobb bekapcsolását a kerékpárút-hálózatba. Mivel a kerékpáros turizmus
népszerűsége folyamatosan növekszik, így a projekt megvalósítása indokolt. A kerékpározás
lehetőségeinek javulása hozzájárulhat a vendégéjszakák számának növekedéséhez, az egy turistára
eső vendégéjszakák emelkedéséhez. A fentiek mellett a fejlesztendő infrastruktúra helyi használata is
fontos, hiszen javul a települések közötti, illetve a településen belüli kerékpáros közlekedés helyzete.
A fejlesztés eredményeképpen csökkennek a különböző közlekedési módok közötti konfliktusok,
illetve javul a közlekedésbiztonság. A fizetős kerékpártárlók építése hozzájárulhat a lopások
számának csökkenéséhez is.
A projekt alapját képezheti egy határon átnyúló kiterjedtebb regionális kerékpárút hálózatnak, és egy
erre épülő tematikus útnak is.
Korábbi jó gyakorlatok:
A TOP, illetve Pest megyében a VEKOP programokból számos fejlesztés valósult meg, illetve van
folyamatban jelenleg is. Sárosd község önkormányzata a TOP-3.1.1-15-FE1 - Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés programban nyert 106,5 millió forintot közlekedésfejlesztésre, aminek része a
Gorsium-Soponya-Fácános ökoturisztikai kerékpáros útvonal kiépítése. Kerékpárutakat és sávokat
egyaránt tartalmaz a projekt, aminek segítségével a forgalmas településközpontban csökkentik a
balesetveszélyt, illetve kerékpártárolókat is kihelyeznek. Mindezeken túl a kerékpáros kultúra
erősítése is cél, ösztönző kampányok, rendezvények révén, valamint a projekt alapját képezi a
későbbi fejlesztéseknek is.
A Balaton környékén zajló számos fejlesztés egyike Tihany-Balatonalmádi útvonal, amihez
kapcsolódik például a Balatonalmádi kerékpárosbarát fejlesztése TOP projekt, aminek része az új
kerékpárút kijelölése, a baleseti gócpontok azonosítása és megszüntetése, a környező településekkel
való kerékpáros kapcsolat erősítése, valamint a tömegközlekedési eszközök elérhetőségének
biztosítása.
A „Velencei kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című projekt 2013-14ben a tó környékének kerékpáros-úthálózatának és kapcsolódó szolgáltatásainak korszerűsítését,
kiépítését tűzte ki célul – abból a célból, hogy növekedjen az eltöltött látogatói időtartam, a
vendégéjszaka-szám. A projekt teljes költségvetése 331,6 millió forint volt.
Az 1550/2017. (VIII. 18.) Kormányhatározat alapján a Dunakanyar kiemelt fejlesztési térség
fejlesztésein belül 1,5 milliárd forintnyi hazai forrásból fejlesztik a Börzsöny kerékpárhálózatát. A
jelen projektjavaslatban megfogalmazott beavatkozások a kormányhatározat alapján megvalósított
fejlesztéseket egészítik ki.
Célcsoport és célterület: Nagyvárosi kerékpáros turisták, fiatalok, a kerékpárral közlekedő helyiek.
Földrajzi célterület: Budapest és agglomerációja, közeli nagyvárosok.
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Javasolt projektgazda: Pontibus ETT
Javasolt partnerek:



Magyar Kerékpáros Klub
Helyi önkormányzatok

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 12 hónap
Szinergia más projektekkel: A projekt kapcsolódik az EuroVelo európai kerékpáros
útvonalhálózathoz, az útvonalak kölcsönösen ráhordó szerepet játszhatnak, és növelhetik egymás
kihasználtságát. A kerékpáros fejlesztések javítják a komplex turisztikai termékek kidolgozásának és
hasznosításának esélyeit, beépülhetnek a komplex túraútvonalakba (6.3.9.). A fejlesztések
összekapcsolhatók az esetleges jövőbeni szlovákiai kerékpárút-fejlesztésekkel, javítva a két térség
együttműködését.
Becsült költség: nettó 100 millió Ft
Megtérülés: A megtérülés részben a balesetek számának csökkenésében, és így az életminőség
javulásában jelenik meg, másrészt pedig a más projektekkel való szinergiák kihasználásában. A
projekt a fizetős tárolók révén bevételt is termel, ami várhatóan a tárolók fenntartási költségeit
fedezi majd.
A fejlesztések eredményeképpen növekedhet a térségben eltöltött idő, a vendégéjszakák száma, így
a turisztikai mutatók javulása jelezheti a projekt megtérülését.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következmények
súlyossága
I. Katasztrofális

II. Kritikus

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

1. A
kerékpáros
turizmus
népszerűségé
nek
csökkenése
miatt a
kiépített
infrastruktúra
kihasználatla
n marad

2. Forráshiány
miatt a szükséges
karbantartást
nem tudják
elvégezni, és a
megépített
infrastruktúra
gyorsan
amortizálódik

3. A rongálások
miatt a kiépített
tárolók tönkre
mennek

4. A munkaerő- és
egyéb költségek
emelkedése miatt a
források nem
elegendőek a
megvalósításhoz

5. A növekvő
személygépkocsiforgalom miatt nő a
balesetveszély a
kerékpársávval
ellátott szakaszokon

III. Jelentős

IV.
Elhanyagolható
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A. Gyakori

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A
következménye
k súlyossága
I. Katasztrofális

II. Kritikus

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

1. Népszerűsí-tő
kampányokat
kell folytatni a
biztonságos
kerékpárközlekedés
népszerűsítésére. Össze
kell kapcsolni a
projektet más
kezdeményezés
ek-kel (pl.
zarándokútvona
l)

2. A projekt
eredményeképpen
növekvő
turisztikai
bevételekből
vissza kell forgatni
a fenntartásra. A
fizetős tárolók
bevételeit a
fenntartásra,
javításra kell
fordítani

3. A rongálásnak minél
ellenállóbb tárolókat
kell létesíteni.
Rendszeres
időközönként
ellenőrizni kell az
infrastruktúra
állapotát

4. A tervezés
során indikatív
árajánlatokkal kell
törekendi a minél
reálisabb előzetes
költségterv
megalkotására

A. Gyakori

5. Tájékoztató
kampányokat kell
szervezni a
közlekedésbiztonsággal
kapcsolatosan.
Figyelmeztető táblákat
kell kihelyezni a
veszélyes
szakaszokon,
amennyiben
szükséges,
sebességkorlátozást
bevezetni ezeken a
szakaszokon

III. Jelentős

IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: 2021-27 regionális operatív programok, Interreg HUSK (2.
prioritás: a határon átnyúló mobilitás támogatása; utak, kerékpársávok létrehozása, tájékoztató
táblák kihelyezése, kerékpáros infrastruktúra megteremtése).
Projekt indikátorok: Újonnan létesült kerékpártároló-férőhelyek - forrás: helyszíni ellenőrzés
(szükséges a kiinduló érték felmérése!). Az újonnan megépített kerékpárutak hossza - forrás: projekt
záródokumentáció. Az újonnan kijelölt kerékpársávok hossza - forrás: projekt záródokumentáció. A
fizetős kerékpártárolók bevételének alakulása - forrás: üzemeltető. A bejelentett kerékpárlopások
számának alakulása - forrás: rendőrség. A vendégéjszakák számának alakulása az érintett
településeken - forrás: KSH.
Ajánlott marketingcsatornák:






Közösségi média
Online és offline kerékpáros magazinok (pl. velo.hu, bikemag.hu, totalbike.hu, kerékpár
Magazin)
Magyar Kerékpáros klub hírlevelei, rendezvényei, honlapja
A szálláshelyeken terjesztett kiadványok, programajánlók
Regionális turisztikai honlapok és kiadványok, prospektusok
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6.3.5. Vártúra útvonal a Börzsönyben
A projekt rövid bemutatása:
A Börzsönyben számos középkori vár, földsánc, erődítmény található, amelyek évtizedek óta
népszerű túracélpontok. A projekt a Börzsönyben található várakat és földsáncokat bemutató
egységes túraútvonalat kíván kidolgozni abból a célból, hogy fellendítse a várak látogatottságát,
valamint bemutassa a Börzsöny történelmi emlékeit. Ennek része az útvonal kijelölése, a szükséges
tájékoztató táblák elkészítése és kihelyezése, egyes szükséges esetekben az érintett várak kismértékű
rekonstrukciója – a rekonstrukció jellegétől függően ez az elem nagymértékben drágíthatja a
projektet. A potenciálisan bevonható objektumok száma meghaladja a 20-at – ugyanakkor ezek egy
része az akcióterületen kívül található. Az egységes turisztikai termék kialakítása érdekében érdemes
az akcióterületen kívüli várakat is bevonni, mivel ez nagymértékben javítja a megtérülési esélyeket,
illetve nagyobb érdeklődést vált ki, végezetül pedig nagyobb valószínűséggel pályázik pénzügyi
forrásokra. Fontos fejlesztendő, akcióterületen kívül eső vár a Drégelyvár73. A vár elhelyezkedéséből
fakadóan az akcióterület magyarországi és szlovákiai oldala is jól belátható. A projekt keretében
ajánlott Drégelyvár romjai között átvezető lépcsős rész felújítása, valamint balesetmentessé tétele,
illetve a Szlovákiára néző oldalon a fal/torony részleges helyreállítása.
Az akcióterületen 9 településen összesen 16, különböző állapotú egykori vár, erődítmény található,
így ezek jelentik a projekt elsődleges, szűkebb célterületét. Ezek a következők: Bernecebaráti
(Templomhegy, Mahir), Ipolydamásd (Zuvár), Kemence (Felső-Tamásvár, Pléska-szikla, Magosfa),
Kóspallag (Pusztatorony), Nagybörzsöny (Górhegy, Magyar-hegy), Perőcsény (Jancsi-hegy),
Márianosztra (volt pálos kolostor), Szokolya (Paphegy, Árpádkori sánc, bronzkori földvár, Királyrét Várhegy), Zebegény.
Korábbi jó gyakorlatok:
A projekt számos tapasztalatra, korábbi fejlesztésre, illetve meglévő helyi hagyományra építhet.
Korábbi jó gyakorlatok közül említést érdemel a Bakony várait bemutató „Hétpecsétes” vártúrák
című kezdeményezés, amely két fokozatban 10-10 túrát tartalmaz. Az egyes fokozatokat teljesítők
kitűzőket kapnak a teljesítményük elismeréseként. A Rákóczi Túra Útvonal a Zempléni-hegység várait
mutatja be egy körülbelül négy nap alatt bejárható útvonalon. A Gyalogtúra útvonalak hálózata a
Marosháton című projekt (DAOP-2.1.1/E-2008-0027) a turista útvonalak kijelölése mellett egységes
arculat kialakítását, térképek és útleírások készítését, információs táblák kihelyezését tartalmazta,
valamint része volt a túravezető szakemberek képzése is. A projekt építhet az „Őskori és középkori
várak a Börzsönyben” című jelvényszerző túramozgalomra is; annak állomásai, mentrendje
beépítendő jelen projekt megvalósításába.
Célcsoport és célterület: A projekt célcsoportját elsősorban történelem iránt érdeklődők, túrázók,
természetjárók alkotják. A célterület az ország egésze, kiemelt hangsúllyal Budapest, mint elsődleges
küldőterület. Potenciális célcsoportot jelenthetnek a középiskolások, valamint a földrajz és
történelem szakos egyetemi hallgatók.
Javasolt projektgazda: Pontibus ETT
Javasolt partnerek:


73

Pest Megye Önkormányzata
Pest Megyei Természetbarát Szövetség

Drégelyvár ugyan nem tartozik az akcióterülethez, de a Börzsöny turisztikai kínálatának szerves részét képezi
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Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség
Az érintett települések önkormányzatai
Ipoly Erdő Zrt.
Nógrád Megye Önkormányzata

A projekt megvalósításának becsült időtartama: A megvalósítás időtartama függ a szükséges
rekonstrukcióktól: ezért érdemes a projektet szakaszokra bontani. Az első fázisban az utak kijelölése,
a tájékoztató táblák elkészítése és kihelyezése történik, míg a másodikban megkezdődnek a
szükséges rekonstrukciók, amelyek jelentőseb költségigénnyel járnak.
I. fázis időtartama: 12 hónap
II: fázis időtartama: a rekonstrukciók mértékétől függ, de valószínűleg 24-36 hónap
Szinergia más projektekkel: A komplex túraútvonalak kialakítását célzó projektekkel való kapcsolatra
érdemes mindenképpen építeni a komplex turisztikai termék kialakítása érdekében. Az útvonal
összekapcsolható a szlovákiai túraútvonalakkal is, a jövőben akár határon átnyúló útvonalakat is
kialakítva. A tervezett projektet mindenképp szükséges összekapcsolni a Nemzeti Kastély- és
Várprogrammal.
Becsült költség: I. fázis: nettó 15 millió Ft. II. fázis: a rekonstrukciók számától és mértékétől függően
nettó 200 millió és 3 milliárd Ft között.
Megtérülés: A megtérülés elsősorban társadalmi hatások tekintetében ígér megtérülést. A projekt –
szinergiában más fejlesztésekkel – jelentős identitáserősítő hatással rendelkezik. A térség történelmi
örökségét középpontba állítva segíti az épített örökség és a hozzájuk kapcsolódó hagyományok
megőrzését.
A gazdasági megtérülés tekintetében a belépőjegyekből származó bevétel, valamint a
megnövekedett szállásforgalomból származó idegenforgalmi adóbevétel növekedése várható. Éves
szinten ez a plusz bevétel – amennyiben 5000 fő plusz látogatóval számolunk, akik 10%-a szállást is
igénybe vesz – átlagosan 300 Ft idegenforgalmi adó mértékkel és átlagosan 300 Ft belépődíjjal
számolva (egyes várak, földsáncok rossz állapota miatt csak alacsony jegyár határozható meg) éves
szinten nagyjából 1,7 millió forint bevételnövekedés valószínűsíthető, ez alapján a beruházás első
fázisa 9 év alatt térül meg. Ugyanakkor a beruházás második szakasza, valamint a más projektekkel
való szinergia megvalósulása jelentősen gyorsíthatja a megtérülést.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

4. Csak a
PONTIBUS ETT
területére terjed
ki az útvonal, így
értékes desztinációk maradnak ki

2. A résztvevő
intézmények
közötti
koordináció nem
valósul meg, vagy
nem megfelelő.
5. A rongálások
következtében a
kihelyezett
jelzések eltűnnek,
használhatatlanná
válnak

A. Gyakori

I. Katasztrofális

II. Kritikus

1. A túlhasználat
következtében az
útvonalba bevont
desztinációk
sérülnek

III. Jelentős

IV. Elhanyagolható
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3. A
rekonstrukciós
költségek túllépik
a pénzügyi
keretet

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A
következménye
k súlyossága
I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

II. Kritikus

D. Csekély

C. Alkalmi

1. A látogatószám
folyamatos
monitoringja,
szükség esetén
napi látogatói
korlátok
bevezetése
4. A nagyobb
pályázati
nyerési esély
érdekében
bátorítani kell a
PONTIBUS ETT
területi
hatályán kívüli
szereplők
bevonását –
ebben
kulcsszerepe
van a
projektgazdána
k

III. Jelentős

B. Valószínű

A. Gyakori

2. A projektgazda
feladata a
zökkenőmentes
együttműködés és a
horizontális
partnerség
kialakítása.

3. Előzetes
műszaki
felmérések-kel és
indikatív
árajánlatokkal
törekedni kell a
lehető
legreálisabb
költségvetés és
cselekvési terv
kidolgozására

5. Rendszeresen
ellenőrizni kell a
jelzések állapotát,
hiányosság esetén
azonnal javítani,
pótolni

IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: I. fázis: jövőbeli területfejlesztési vagy regionális fejlesztési
programok II. fázis: Nemzeti Kastély- és Várprogram
Projekt indikátorok: A túrát teljesítőknek adható kitűzők számának változása (fő) – forrás: a
projektgazda, vagy a projektbe bevont természetjáró szövetség. (Szükséges a kiinduló érték
meghatározása!). A projektben résztvevő várak látogatószámának alakulása (fő) – forrás: a várakat
kezelő intézmények.
Ajánlott marketingcsatornák:





Közösségi média
Természetjáró szervezetek, szövetségek kiadványai (pl. Turista Magazin, Természetbarát
Híradó)
Természetjáró szervezetek honlapjai (pl. mtsz.org, tbaratpest.hu)
Történelemmel foglalkozó honlapok, blogok (pl. varak.hu, varvadasz.bloglap.hu,
toriklub.blog.hu)

6.3.6. Zarándokútvonal a szlovák-magyar határtérségben
A projekt rövid bemutatása:
A fejlesztések célja egy önálló, de a már meglévőkhöz tematikusan kapcsolódó zarándokútvonal
kialakítása, és annak felvétele a zarándokutak listájára. A célterületet érinti a Mária-út, amelyhez
csatlakozna a projekt által létrehozott útvonal. A projekt végrehajtását indokolja, hogy az
akcióterületen több nagy múltú templom is található, amelyek történelmi jelentősége és kulturális
112

értéke is kiemelkedő. Ilyen templomok például: Márianosztra, Magyarok Nagyasszonya Bazilika;
Nagybörzsöny, Szent István templom; Zebegény, Havas Boldogasszony plébániatemplom; Kóspallag,
Mária neve templom; Bernecebaráti, katolikus templom; Ipolypásztó, Szent György templom; az
ipolysági kolostor és katolikus templom; a nagytúri Szent Márton Templom; Lontó, Szent Anna
templom és Nepomuki Szent János szobor stb. A projekt keretein belül megtörténik az útvonal
kijelölése, az arculati elemek kidolgozása, a tájékoztató táblák és kiadványok elkészítése,
pihenőhelyek kialakítása, valamint az útvonal állomásainak akkreditációja a Zarándok Turizmusért
Nonprofit Kft részéről. A zarándokút gyalog vagy kerékpárral is bejárható, egyénileg vagy kisebb
csoportokban.
A javasolt túraútvonal kb. 150 km hosszúságú, 10 települést érint, az egyes településeken több
potenciális zarándokcélponttal.
Korábbi jó gyakorlatok:
A 2012-14 között „A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése a kulturális–történelmi–
szakrális örökség vallási célú hasznosításával, egységes kulturális tematikus út létrehozása az Ősi
Árpád-kori út térségében” című projekt (DAOP-2.1.1/G-11-K2-2012-0001) 751 millió Ft-os
támogatással valósult meg a Magyar Zarándokút 206 km-es dél-alföldi szakaszának fejlesztésére. A
konzorcium vezetője a Bács-Kiskun megyei önkormányzat volt, és a projekten belül zarándokpihenők,
esőbeállók, zarándokszállások, zarándok témaparkok (pl. Árpád-kori szoborpark Solton, Arpád-kori
témapark Dunavecsén, házaspárok útka Dusnokon stb.) zarándokkapuk, zarándoktorony kialakítása
vagy felújítása valósult meg, valamint elvégezték a zarándokközpont energiahatékonysági felújítását
is. Emellett közös marketingtevékenységet kezdtek; az utat bemutató filmek készültek,
workshopokat szerveztek, útikönyvet és térképet adtak ki.
A HUHR/1101/1.2.3./0021 számú, CULTROUTE elnevezésű projekt a Horvát – Magyar Határon
Átnyúló IPA Együttműködési Program keretében valósult meg 2015-16-ban, azzal a céllal, hogy a
horvát-magyar határtérség közös gyökereiből adódó kulturális örökséget bemutassa. A projekt
pihenőhelyek kialakítását, közös PR és marketingtevékenységet, összesen 194 ezer eurós
költségvetéssel. 13 település vett részt a megvalósításban, az út hossza összesen mintegy 70 km.
Jelen projektterv már meglévő helyszínek összekötését javasolja, új témaparkok építését nem látjuk
szükségesnek, így a fajlagos költség várhatóan alacsonyabb lesz, mint a Magyar Zarándokút esetében.
Célcsoport és célterület: A kínálat oldaláról: szálláshelyek, templomok, vendéglátóhelyek. A kereslet
oldaláról: aktív vallásgyakorlók, történelem iránt érdeklődők. Célterület: Magyarország egésze,
Szlovákia határmenti térsége
Javasolt projektgazda: PONTIBUS ETT
Javasolt partnerek:




A zarándokút által érintett települések önkormányzatai
Magyar Zarándokút Egyesület
A magyarországi és szlovákiai Katolikus Egyház

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 12 hónap
Szinergia más projektekkel: A már létező Mária-úthoz való kapcsolódás nagymértékben segítheti a
projekt sikeres megvalósítását, valamint a látogatók számának emelését. A kialakított útvonal
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kapcsolódhat Magyar Zarándokúthoz is, ami a forgalom és az ismertség növekedését
eredményezheti.
Emellett a különböző komplex turisztikai termékekhez, túraútvonalakhoz kapcsolódhat a fejlesztés,
így a kerékpáros turizmus területén tervezett projektekhez, vagy a történelmi ismeretterjesztő
útvonalakhoz. A magyar-szlovák TDM-hez (6.4.1.) kapcsolódó márkázási folyamatokat is segítheti a
zarándokutak fejlesztése, mivel erősítik az egyedi turisztikai kínálatot és arculatot.
Becsült költség: Javasolt: 150 km-es hosszúságú tematikus út kialakítása, nettó 100 millió forintos
költségvetéssel.
Megtérülés:
A projekt hatásai részben az életminőség javulásán keresztül érvényesülnek: a zarándoklaton
résztvevők kiszakadhatnak a mindennapi élet problémáiból, megélhetik saját spiritualitásukat.
Emellett a szálláshelyek és vendéglátóhelyek forgalmának növekedésén keresztül az út bevételt is
termel, ami a helyi és regionális gazdaság erősödését eredményezi. A cél, hogy jelenlegi, átlagosan
2,4-es vendégéjszaka szám 5 éven belül 3-ra emelkedjen.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következménye
k súlyossága

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

1. Visszaállítják a
határellenőrzést a szlovákmagyar határon, ezáltal
nehézkesebb és lassabb lesz
a határátkelés, ami
elriasztja a potenciális
turistákat

I. Katasztrofális

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

B. Valószínű

A. Gyakori

2. Nem sikerül
megvalósítani a
határon átnyúló
együttműködést

3. Az útvonalat nem
sikerül felvenni a
zarándokutak
listájára

II. Kritikus

III. Jelentős
IV.
Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A
következmények
súlyossága

I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

1. A kockázat valószínűtlen,
bekövetkeztére nincs
ráhatása a projektgazdának.
Amennyiben bekövetkezne,
marketingkommunikációval kell a
károkat mérsékelni

C. Alkalmi

2. A javasolt
projektgazda
alkalmas ennek a
kockázatnak a
kiszűrésére

3. Folyamatos
kapcsolattartás,
konzultáció a
Zarándok
Turizmusért

II. Kritikus
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A
következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

Nonprofit Kft.
munkatársaival,
tanácsadás igény
bevétele
III. Jelentős
IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: Interreg HUSK Az intézményi és az emberek közti határon átnyúló
együttműködéseknek ösztönzése prioritás tengely
Projekt indikátorok: Vendégéjszakák száma az érintett településeken. Forrás: szlovák és magyar
statisztikai hivatalok. A mobiltelefonos applikáció letöltéseinek száma. Forrás: Apple Appstore és
Google Play alkalmazásáruházak statisztikái.
Ajánlott marketingcsatornák









Szórólapok
Egyházi kiadványok, honlapok, rádiók (pl. Mária rádió, keresztény élet, magyar katolikus
rádió, új ember, keresztény élet stb.)
Közösségi média
Szálláshelyeken terjesztett kiadványok
Zarándokturizmussal foglalkozó honlapok (pl zarandokturizmusert.hu, mariaut.hu,
viamargaritarum.info)
Saját honlap
Saját tájékoztató kiadvány, útleírás, térkép (nyomtatva és pdf formátumban az interneten is),
magyar, szlovák és angol nyelven
Mobiltelefonos applikáció

6.3.7. Lovastúra-útvonalak hiányosságainak pótlása, lovasterápia biztosítása
A projekt rövid leírása:
Az aktív turizmus része a lovas turizmus is, melyre a térség természeti adottságaiból,
terepviszonyaiból adódóan számos lehetőség kínálkozik. A lovasturizmus a magas fajlagos költésű
turisztikai termékek egyike, emellett a lovaglás jelentős és egyre növekvő létszámot vonzó sport és
hobbi, így a fejlesztés fontos lehet a térség turisztikai potenciáljának növelése érdekében. A projekt
célja egyrészt a meglévő lovastúra-útvonalak infrastruktúrájának javítása, hiányosságainak pótlása
(pl. egységes arculattal ellátott táblák, padok, hulladékgyűjtők), másrészt az útvonalak bővítése
határon átnyúló szakaszokkal, illetve néhány olyan útvonal biztosítása, mely kísérettel kezdő lovasok
számára is igénybe vehető. Ez utóbbihoz kapcsolódóan a szakaszok nehézségi fokozatainak
egyértelmű jelölése a természetben, a nyomtatott és az online anyagokon egyaránt. Emellett a
projekt célja a lovas portákon (pl. Viski Lovasudvar, Királykúti Lovasporta – Nagymaros, Mathias
Lovas Udvar – Kemence) a szolgáltatások bővítése, lovasterápia biztosítása. A lovasterápia célja
orvosi, pedagógiai, pszichológiai indikáció alapján a fogyatékosság ismeretében a minél
eredményesebb gyógyulás, képességfejlesztés, felhasználva a ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás
terápiás hatásait egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében. Ehhez szükséges a lovasterápiát
biztosító megfelelő szakemberképzés, továbbképzés.
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Kapcsolódó jó gyakorlatok:
Határon átívelő lovastúra útvonalak megvalósítására jó gyakorlatnak tekinthető a
HUSRB/1203/212/136 számú „Horse-trails - Horses in the Hungarian-Serbian cultural heritage”
című Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósult
projekt. A projekt keretében közel 1300 kilométeren 8 lovastúra útvonal (ebből 2 a határon is
átnyúlik) került kijelölésre 192.000 euróból, azaz – akkori árfolyamon – közel 58 millió forintból 2013
márciusa és 2014 szeptembere között. A projekt honlapja magyar és szerb nyelven is elérhető,
megtalálhatók rajta a felmért útvonalak, az útvonalhoz kapcsolódó lovas tanyák és a főbb
látnivalók74. Ezen információkat tartalmazó kiadványokat négy nyelven is letölthetik a túrázni vágyó
lovasok. A program keretében a túraútvonalhoz kapcsolódó szolgáltatók számára egységes arculatot
dolgoztak ki, valamint létrehozták a Horse-Trails mobil alkalmazást, amelyben lovardákat, érdekes
helyeket lehet keresni, megjeleníteni, és az applikáció elnavigál az adott túra útvonalán75.
Lovasterápia területén jó gyakorlatnak tekinthető az Unicornis Lovasterápia és Lovasközpont a Vas
megyei Balogunyomban. A központot működtető alapítvány 1997-ben a Magyar Lovasterápia
Szövetség alapító tagjai között volt, segítségükkel ismerkedett meg több ország élvonalbeli
lovasterapeutájának munkájával, s alakította ki terápiás központját Magyarországon elsőként. A
Magyarországon működő összes terápiás helyszínnel kapcsolatban van, ezen felül határon túli
szakmai kapcsolatai vannak amerikai, angliai, német, izraeli, svájci, osztrák terapeutákkal,
intézményekkel. Központjuk Magyarországon egyedülálló mind tevékenységét, mind képzett
lóállományát és szakembergárdáját illetően. A lovasterápiához hét képzett terápiás ló, speciális
felszerelés és segédeszközök, zárt és fedett lovarda, felszállást segítő rámpák, biztonsági
felszerelések (pl. fejvédők) állnak rendelkezésre. Lovasterápiás foglalkozásokat a hét hat napján
tartanak, délelőtt intézmények csoportos látogatóit, délután egyéni pácienseket fogadnak. Jó
kapcsolatot ápolnak a környékbeli intézményekkel, több helyen a fejlesztési, oktatási tervben
szerepel a lovasterápia76.
Szintén jó gyakorlatnak tekinthető a Paci Doki Alapítvány munkássága a csemői Gyöngyvirágos
Tölgyes lovas tanyán, mely elismerésként 2009-ben az év hőse kitüntetést kapta egészség
kategóriában77. Az Alapítvány évek óta foglalkozik sérült gyerekek lovas terápiájával, Domina Imre, a
tanya gazdája ingyen, ellenszolgáltatás nélkül kezeli a fogyatékos gyerekeket és nagyon szép
sikereket ért el. Tevékenységének híre ment már a környéken és egyre többen hozzák ide
mozgáskorlátozott, autista vagy egyéb fogyatékkal élő gyermekeiket. Folyamatosan fejlesztik
kínálatukat és szélesítik lehetőségeiket, részesei voltak annak a projektnek, mely komplex fejlesztési
lehetőséget kínál a fogyatékkal élő gyerekek számára a Ceglédi kistérségben78.
Célcsoport és célterület:
A lovasterápia célcsoportja főként az értelmi és mozgássérült, autizmussal élő, kommunikációs,
viselkedési, pszichés és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek. Emellett alapvető célcsoportnak
tekinthetők a gyermekek, mint a lovasoktatások legfőbb résztvevői, valamint a lovasok. Tágabb
körben minden aktív turizmus, illetve a lovak és lovaglás iránt érdeklődőt megszólíthat a projekt.
Elsődleges célterület Magyarország és Szlovákia.
Javasolt projektgazda:
74

http://www.horse-trails.hu/index.php
http://www.lovasok.hu/index-archive.php?i=94272
76
http://www.unicornis97.hu/hu/tevekenysegeink/lovasterapia/
77
http://szervet.szinhaz.org/lovasterapia-alberti-09.html
78
http://www.pacidoki.hu/hu/rol_projekt_hu.html
75
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Ipoly Erdő Zrt.
Az érintett lovastanyák

Javasolt partnerek:






Érintett önkormányzatok
Oktatási intézmények (A lovasoktatás szempontjából fontos az együttműködés, hisz minél
több diák tanul meg lovagolni, annál több lesz a potenciális lovas turista.)
Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség
Magyar Lovasterápia Szövetség
Nemzeti Lovaskultúra Szövetség

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 15 hónap
Szinergia más projektekkel:
Érdemes az aktív turizmust kedvelők igényeinek kielégítését célzó projektekkel való kapcsolatra
építeni a komplex turisztikai termék kialakítása érdekében.
A 2015-ben megalakult Nemzeti Lovaskultúra Szövetség kifejlesztette a Lovas Térkép nevű
ingyenesen letölthető applikációt, mellyel a lovasok felmérhetik, elmenthetik és az alkalmazás más
felhasználói számára elérhetővé tehetik saját útvonalaikat79. Érdemes ehhez a projekthez
kapcsolódni és a térség útvonalait is felvenni erre a térképre.
Becsült költség: nettó 25 millió Ft
Megtérülés:
A projekt közvetlen megtérülése a lovastúrák részvételi díjában és a lovasterápiát igénybe vevők
foglalkozási díjában realizálódik. 10.000 Ft-os átlagos túra részvételi díjjal (1.800.000 Ft/év) és 1000
Ft-os terápiás díjjal (780. 000 Ft) számolva ez kb. 2,5 millió Ft, tehát a közvetlen megtérülés kb. 10 év
alatt várható. Ugyanakkor a projekt társadalmi hasznossága (terápiás lovaglás) vitathatatlan és a
többi projekttel szinergiában a térségbe érkező turisták számának növekedése, 1 főre jutó fajlagos
költés emelkedése várható, így a projekt megtérülési időtartama csökkenthető.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok azonosítása
A
következménye
k súlyossága
I. Katasztrofális

II. Kritikus

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

1. Nem
megfelelő
lovasterápia
alkalmazása

2. Az útvonalak
kihasználatlansága a nem
megfelelő
marketingkommunikáció
miatt

3. Konfliktusok az
útvonal kijelölésekor
a földtulajdonosokkal, helyiekkel

Az élővilág
zavarása

4. Az útvonalról
letérők taposáseróziója

III. Jelentős
IV.
Elhanyagolható

79

http://www.lovasok.hu/index-archive.php?i=94272
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B. Valószínű

A. Gyakori

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére javasolt megoldások:
A
következménye
k súlyossága
I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

II. Kritikus

E. Valószínűt-len

D. Csekély

C. Alkalmi

1. A lovasterápiának többféle ága
van, így a megfelelő
terápiás eszköz
alkalmazásához,
vagyis a kockázat
elkerüléséhez
nagyon fontos a
szakirányú
továbbképzés
(hippoterápia,
gyógypedagógiai
lovaglás és
lovastorna, valamint
pszichológiai
lovasterápia
szakágakon)

2. Javasolt
többnyelvű
marketingkommunikáció
(magyar, angol és
szlovák) nyelven a
lovas tanyák
honlapjain, illetve
hasznos lenne a
térség lovas
turisztikai
lehetőségeit
ismertető
többnyelvű honlap
üzemeltetése

3. Érdemes már a
tervezési fázisba
bevonni a helyi
lakosokat, érintetteket,
meghallgatni
javaslataikat és közös
kompromisszumokkal
kialakítani az optimális
útvonalakat (ehhez
érdemes az érintett
településeken lakossági
fórumot összehívni)

4. Az élővilág
kismértékű zavarása
elkerülhetetlen,
azonban a nagyobb
károk megelőzése
érdekében érdemes
viselkedési
kódexeket
létrehozni, melyet a
túravezetők
ismertetnek vagy a
túraútvonalak kezdő
állomásán
kihelyezésre
kerülnek

5. Érdemes az
útvonalakat regisztrálni
a fentebb említett Lovas
Térkép applikációba,
illetve térképet készíteni
a lovastúra-útvonalakról,
így a véletlenszerű
letérésnek kisebb az
esélye; a szándékos
letérés
megakadályozására
pedig
szemléletformálással, a
taposás erózió káros
következményeinek
ismertetésével
(információs táblák,
túravezető) van
lehetőség

III. Jelentős

B. Valószínű

A.
Gyakori

IV. Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: 2021-27 közötti regionális operatív programok, Interreg HUSK,
Kincsem Nemzeti Lovasprogram és utódprogramja
Projekt indikátorok:
Lovas portákon megszálló vendégek száma (fő/év), lovas portákon eltöltött vendégéjszakák száma
(éj/év), lovasterápiát igénybevevők száma (fő/év).
Ajánlott marketingcsatornák:




Lovas tanyák és érintett települések honlapjai
Közösségi média
lovasok.hu weboldal

118

6.3.8. Gyógynövény ismeretterjesztő túrák szedési lehetőséggel
A projekt rövid leírása:
A projekt célja a szlovák és magyar területeken zajló határon átnyúló gyógynövény ismeretterjesztő
túrák szervezése szedési lehetőséggel, gyógynövény bemutatókert létrehozása, teakóstolás
biztosítása. A gyógynövénytúra a hagyományos növényes gyógyításhoz használható növényekkel,
azok termőhelyével és szakszerű gyűjtésével ismerteti meg az érdeklődőket. A túra általában
kényelmes, lassú sétát jelent sűrű megállóhelyekkel, így gyakorlatilag bármely korosztálynak vonzerőt
jelenthet. A túrák szakvezetést igényelnek, így a projekt részét képezi a túravezető szakmai képzése
is.
Kapcsolódó jó gyakorlatok:
Az akcióterület közvetlen szomszédságában található jó gyakorlat, amely a „Börzsöny Patikája”
címmel szervez gyógynövény ismereti és gyűjtő túrákat. A túrák alkalmával gyógynövényszakértő
vezetésével az aktuális gyógynövényekkel ismerkedhetnek meg a látogatók és a túrák végén
lehetőség van teakóstolásra is a Diósjenői Erdei Szabadidőparkban. A programhoz előregisztráció
szükséges, a részvételi díj 2000 Ft/fő80. Ennek mintájára lehetne megvalósítani a fejlesztést az
akcióterületen belül is (pl. Szokolyán a Herbatea Manufaktúra közreműködésével).
Az említett példán kívül országszerte többféle gyógynövénygyűjtő túra is található (pl. Csákberény81,
Hosszúhetény82, Zánka83), azonban ha gyógynövényekkel kapcsolatban keresünk jó gyakorlatot, akkor
mindenképp érdemes kiemelni Szabó György (Gyuri bácsi) a bükki füvesember, a népi gyógyászat
kiemelkedő alakjának munkásságát, melynek elismerésére 2018. márciusában megkapta a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjét84. Saját honlapján (gyorgytea.hu) háromféle gyógynövénytúra ajánlat
található: 1 napos, 3 napos és csoportos gyógynövénytúrákat szerveznek. Az 1 napos túrák díja 1500
Ft/fő, a 3 napos túráké 20 000 Ft/fő. Ez utóbbi sikerét mutatja, hogy a 2018-as szezonra (májustól
augusztusig) már az összes túraidőpont betelt. A túrák minden esetben tartalmaznak szakmai
tájékoztatót, látogatást Gyuri bácsi gyógynövénykertjébe és terepi túrát, ahol a természetes
növényflóra gyógynövényeinek megismerésére és gyűjtésére van lehetőség85.

Célcsoport és célterület:
A projekt célcsoportját a természetjárók, aktív kikapcsolódást kedvelők, valamint a természetes
gyógymódok iránt érdeklődők jelentik. A célterület elsősorban Budapest és térsége, de a
határtérségben élők számára, illetve országszerte vonzerőt jelenthet.
Javasolt projektgazda: Magánszektor túraszervező szereplői
Javasolt partnerek:




PONTIBUS ETT
Ipoly Erdő Zrt.
Duna-Ipoly Nemzeti Park
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http://www.erdeiszallas.hu/esemenyek/a-borzsony-patikaja-gyogynoveny-ismereti-es-gyujto-tura-20150325
http://www.teleelettel.hu/event/details/6628/erdei_gyogynovenyek._gyogynovenygyujto_tura
http://erdeiprogramok.hu/esemenyek/gazos-tura-eheto-novenyek-es-viragok-a-mecsekben/2018-04-21/
83
http://www.gyogynovenyturak.hu/
84
http://gyorgytea.hu/fooldal/gyuri-bacsi-lovagkeresztet-kapott
85
http://gyorgytea.hu/gyuri-bacsi-gyogynovenyismereti-turai
81
82
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A projekt megvalósításának becsült időtartama: 6 hónap
Szinergia más projektekkel:
A projekt kiegészítő eleme lehet különböző határon átnyúló aktív kikapcsolódási programoknak, így
érdemes összekapcsolni a különböző határon átnyúló túraútvonalakkal (pl. a tervezett vártúra
(6.3.5.), evezős túra (6.3.1.), kombinált túra (6.3.9.), lovastúra programjaival (6.3.7.)), illetve egyéb
aktív kikapcsolódási lehetőségekkel kombinálni (pl. horgászat, vadászat) a komplex kínálat és a
tartózkodási idő meghosszabbítása érdekében. A gyógynövények, fűszernövények gyűjtése a határon
átnyúló gasztrofesztivált, főzőversenyt, illetve a különböző gasztroprogramokat is erősítheti.
Becsült költség: nettó 5 millió Ft (képzés, marketingtevékenység, bemutatókert kialakítása)
Megtérülés: Közvetlen megtérülést jelent a túrán résztvevők regisztrációs díja (ez egy becsült átlagos
látogatószámmal és részvételi díjjal számolva kb. 150 000 Ft/szezon), emellett közvetett megtérülés
lehet pl. a Herbatea termékek iránti kereslet növekedése.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

1. Mérgező
növény gyűjtése

I. Katasztrofális

2. Védett
gyógynövények
begyűjtése (pl.
palástfű)

II. Kritikus
3. A túrára
jelentkezők
száma
meghaladja a
terepkapacitást

III. Jelentős

4. Rossz idő
esetén a túrát
nem lehet
megtartani

IV. Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére javasolt megoldások:
A következmények
súlyossága

I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély
1. A túrának megfelelő
szakember részvételével
kell megvalósulnia, aki
felhívhatja a figyelmet
az esetleges veszélyekre,
károkra

2. A túrának
megfelelő szakember
részvételével kell
megvalósulnia, aki
felhívhatja a
figyelmet az esetleges
veszélyekre, károkra

II. Kritikus

III. Jelentős

C. Alkalmi

3. A részvételt
regisztrációhoz kell
kötni, a maximális
résztvevőszámot előre
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B. Valószínű

A.
Gyakori

A következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

A.
Gyakori

meg kell határozni
4. Minden
túra
esetében
esőnap
kijelölése

IV. Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: 2021-27 LEADER/CLLD
Projekt indikátorok: A gyógynövénytúrára regisztráltak száma (fő/év)
Ajánlott marketingcsatornák:






Közösségi média
Érintettek weboldalai pl. Ipoly Erdő Zrt. (erdeikirandulasok.hu) Duna-Ipoly Nemzeti Park
(dunaipoly.hu), Herbatea Manufaktúra weboldala (herbatea-manufaktura.hu), borzsony.hu
Programturizmus.hu weboldala
HUSK TDM weboldala
Feldobox, szallas.hu

6.3.9. Komplex túraútvonal (kerékpáros, gyalogos, evezős) létrehozása
A projekt rövid leírása:
Kínálati oldalról tekintve a térség természeti adottságainak köszönhetően kiváló kikapcsolódási
lehetőséget kínál az aktív turizmus kedvelői számára. A térség nagy hányadát a Börzsöny hegyeinek
erdei teszik ki, amelyek jó lehetőséget kínálnak gyalogos túrázásra. Országos viszonylatban is sűrű
turistaútvonal hálózattal rendelkezik, átvezet rajta a sárga, a piros, a kék és a zöld útjelzés is. Az Ipoly,
a Garam és a Duna kenutúrák helyszínéül szolgál. Több kiépített kerékpárút húzódik a térségben, pl.
Párkány – Garamkövesd – Helemba – Bajta – Szalka között. Szalka és Letkés között lehetőség van az
Ipoly hídon átkelni, rácsatlakozva a magyarországi útvonalra: Letkés – Ipolydamásd – Szob. A
keresleti oldalt tekintve elmondható, hogy reneszánszát éli a gyalogos és kerékpáros turizmus, és
közkedvelt úticélt jelentenek a vizek, vízpartok is. Napjainkra az élménytársadalmak kialakulásával, a
turisták között is kialakult az a réteg, amely a változatosság és a komplex élmény érdekében szereti
váltogatni az aktív tevékenységeit szabadidejében. Ugyanakkor elvárja, hogy ennek lehetősége
azonnal elérhetővé váljon számára, előre összeállított, kiszámítható időtartamú, komplex csomagok
közül választhasson. A projekt célja a kerékpárutak, kenu és túraútvonalak hálózatba szervezésével
komplex túraútvonalak kialakítása, melyekkel egyrészt meghosszabbítható lehetne a tartózkodási
idő, illetve a térség értékeinek megismerése változatosabbá tehető. Másrészt az ilyen
sportteljesítménynek is felfogható túrák közösségépítő erővel is bírnak, mely a jelenlegi technológiai
szinten már nem csupán személyes, fizikai jelenléttel együttjáró közösségépítés, hanem az interneten
is bővülő közösséget jelent. Ez nagyban megnövelheti az akcióterület potenciális látogatóinak körét
is.
Az útvonalak kombinálására számos lehetőség kínálkozik, például:
Ipolytölgyes – Letkés – Ipolydamásd – Szob (kenuval)  Szob – Zebegény – Nagymaros – Visegrád –
Dömös (kerékpárral)  Dömös – Rám-szakadék (gyalogosan)
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Esztergom – Szob (kenuval)  Szob – Ipolydamásd – Letkés – Szalka – Ipolytölgyes – Nagybörzsöny
(kerékpárral)  Nagybörzsönyi gyalogtúra86 (Nagybörzsöny központ – Farkas-völgyi horgásztó –
Gömbölyű-kő – Kis-Koppány – Nagy-Koppány – Nagyirtáspuszta – Tolmács-hegy – Hosszú bérc –
Nagybörzsöny)
Párkány – Garamkövesd – Helemba – Bajla – Szalka – Letkés (kerékpárral)  Letkés –
Nagyirtáspuszta – Tolmács-hegy – Nagybörzsöny – Gömbölyű-kő – Kis-Koppány – Nagy-Koppány –
Letkés (gyalogosan)  Letkés – Ipolydamásd – Szob (kenuval)
Mivel a közlekedési eszközök kombinálásáról van szó, ezért a fejlesztés szempontjából nagyon fontos,
hogy a kiinduló- és csomópontokon legyen lehetőség kerékpár- és kenubérlésre, illetve elhelyezésre
(a fenti példák alapján pl. Letkés, Szob, Dömös, Nagybörzsöny esetében). Szobon működik az Ipoly
Tours, mely már biztosít kajak, kenu, kerékpár kölcsönzési lehetőséget, ezen felül horgászati eszközök
kölcsönzésére is mód nyílik a sétahajózás és a túrák szervezése mellett87. A komplex útvonalakat
érdemes kitáblázni (feltüntetni, hogy az egyes csomópontokon hogyan folytathatja útját a turista),
illetve célszerű lenne az útvonalakról térképet vagy letölthető mobilalkalmazást készíteni.
Az országban viszonylag ritka az ilyen kombinált túrák megléte (általában a három helyett csak kettő
kombinációja szerepel, vagy a fentiek valamelyike helyett a kombinációban lovas túra útvonal
szerepel), de azért néhány szervezet ajánl ilyen lehetőséget is (pl. Teljesítménytúrázók Társasága,
Magyar Természetjáró Szövetség)
Kapcsolódó jó gyakorlatok:
Határon átnyúló jó gyakorlatnak tekinthető a Forrástól a torkolatig – Túra a Sajón
elnevezésű program, amely a Sajó teljes (226 km-es) hossza mentén kínál kombinált gyalogos,
kerékpáros és vízi túrázási lehetőséget. A túra két országon, több különböző tájegységen át vezet.
Szlovákiában az 1300 m tengerszint feletti magasságban eredő Sajó forrásvidékétől indul, és annak
folyásirányát követve – a határon át (Bánréve) – egészen a Tiszába való beömléséig (Kesznyéten) tart,
érintve és felkeresve az útvonalba, vagy annak közelébe eső gazdag turisztikai látnivalók egész sorát.
A túra első részét csak gyalog lehet teljesíteni (9,5 km), középső részét csak kerékpárral (103 km), az
utolsó részét pedig csak vízen (132 km)88. A túra teljesítését az igazolófüzetben megjelölt
bélyegzőhelyen és módon kell igazolni, mely ötletet érdemes átvenni jelen fejlesztés esetén is, hiszen
kiépítésének nincs olyan jelentős költségvonzata, ugyanakkor a turisták számára fontos lehet, hogy
visszaigazolást kapjanak teljesítményükről, ráadásul ennek marketingértéke is van és a komplex túrák
sikerességének monitorozására adna lehetőséget. Ezt a projektgazdánál lehetne igényelni bizonyos
összeg befizetésével.
Célcsoport és célterület:
A projekt célcsoportját mindenképpen az aktív kikapcsolódást kedvelők jelentik. A célterület
elsősorban Budapest és térsége, de a határtérségben élők számára, illetve országszerte a
teljesítménytúrák, kombinált túrázási lehetőségek iránt érdeklődők számára vonzerőt jelenthet.
Javasolt projektgazda: Ipoly Erdő Zrt.
Javasolt partnerek:


Duna-Ipoly Nemzeti Park

86

kirandulastippek.hu/dunakanyar
http://www.ipolytours.hu/
88
http://mtsz.org/vizi_turamozgalmak
87
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Ipoly Tours
Teljesítménytúrázók Társasága
Magyar Természetjáró Szövetség

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 12 hónap
Szinergia más projektekkel:
A projektet mindenképpen érdemes összekapcsolni a lovas túra útvonalakkal, melyek további
kombinálásra adnak lehetőséget, ezzel még változatosabbá téve az aktív kikapcsolódást. A
kikapcsolódást és élményszerzést erősíthetik a horgász- és vadászturisztikai projektekkel (6.3.3.,
6.3.13.) való együttműködés. A komplex kínálat érdekében érdemes a vártúra útvonallal (6.3.5.) is
összekapcsolni, így a látogatók a térségnek nem csak a természeti, hanem kulturális értékeit is
megismerhetik.
A Digitális Szabadidő Térkép a Bejárható Magyarország Program részeként jött létre közel 300 millió
forintból. Az elkészült rendszer gyalogos, lovas és vitorlás túraútvonalakat is tartalmaz a hozzájuk
kötődő szolgáltatóhálózattal (pl. szálláshelyekkel) együtt89. A már felmért útvonalak mellett a
telefonos applikáció lehetővé teszi saját útvonalak rögzítését és közzétételét is, így érdemes lenne a
térség komplex útvonalait is felvinni.
Becsült költség:
Függ a kialakítandó csomópontok (kenu és bicikli tárolási-kölcsönzési lehetőséget nyújtó helyek)
számától. Komplexen kb. nettó 22 millió Ft
(ezen belül: az applikáció fejlesztése 2 millió Ft, a kerékpárok tárolására alkalmas bringabox 250 ezer
Ft/db (egy box 2 db kerékpár tárolására alkalmas – 10 db: 2,5 millió Ft), kerékpárkölcsönzők kiépítése
(11 millió Ft), eszközvásárlás (kerékpár, kajak, kenu) 20 db: 2,6 millió Ft, információs táblák 4 millió
Ft)
Megtérülés: A fejlesztés közvetlen megtérülése a kenu- és kerékpárbérlésekből származhat. 750
fő/év átlagos részvétellel (4000 Ft/4 fő/nap kenubérlés és 2000 Ft/fő/nap kerékpárbérlés mellett) ez
2 millió 250 ezer Ft-os bevételt jelentene, így kb. 10 éves megtérüléssel lehet számolni. Azonban a
fejlesztésnek köszönhetően a térség turisztikai kínálata komplexebbé válna, növelné a térségbe
érkező turisták létszámát és meghosszabbítaná az 1 főre jutó vendégéjszakák számát.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következmények
súlyossága
I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

II. Kritikus

1. Az útvonal
kihasználatlansága, mert
nem tudnak a
kombinálási
lehetőségekről

2. Nem áll
rendelkezésre
elegendő eszköz a
turisták igényeinek
kiszolgálásához

III. Jelentős

3. A kölcsönzött
eszközök lopása

IV.
Elhanyagolható

89

http://www.lovasok.hu/index-archive.php?i=94272
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B. Valószínű

4. A kölcsönzött
eszközök gyors
amortizációja

A. Gyakori

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére javasolt megoldások:
A
következménye
k súlyossága
I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

II. Kritikus

III. Jelentős

D. Csekély
1. Segít a megfelelő
kitáblázottság, ami
felhívja a figyelmet,
ha bizonyos
szakaszokon
lehetőség van más
módon is folytatni
az útvonalat, illetve
az útvonalak
reklámozása, az
applikációk
használatának
népszerűsítése
javasolt (elsősorban
online felületeken
illetve a
csomópontot
jelentő települések
turisztikai
kiadványaiban)
3. A lopás
elkerülése
érdekében érdemes
magasabb kauciót
kérni, azonban
fontos az egyes
csomópontok
együttműködésének
megteremtése,
hogy a turistának ne
kelljen mindig a
kiinduló állomásra
visszatérni a kaució
átvételéhez

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

2. Ehhez eszköz
lehet a kölcsönzést
előzetes
regisztrációhoz
kötni, illetve az
igénybevétel
folyamatos
monitorozása
segítheti kialakítani
az optimális
eszközállományt

4. Egyrészt
fontos felhívni a
figyelmet a
megfelelő
eszközhasználatra,
másrészt a
kölcsönzésből
befolyó
összegek
lehetőséget
teremtenek a
leamortizált
termékek
cseréjére

IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: 2021-27 regionális operatív program, Interreg HUSK Természet és
kultúra prioritás tengelye
Projekt indikátorok:
Kerékpárkölcsönzők száma (fő/év), kajak/kenu kölcsönzők száma (fő/év), igazolófüzetet vásárlók
száma (fő/év).
Ajánlott marketingcsatornák:





Közösségi média
Kombinált kirándulásokat támogató weboldalak (pl. Kirandulastippek.hu,
bejarhatomagyarorszag.eu, mtsz.org)
A térség útvonalait népszerűsítő honlapok (pl. Ipoly tours)
Kiadványok elhelyezése a csomóponti településeken
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6.3.10. Teljesítménytúra és GPS-es tájékozódási verseny a kisvasutak mentén
A projekt rövid bemutatása:
A projekt célja egy, a célterület kisvasútjait felfűző teljesítménytúra és GPS-es tájékozódó verseny
kialakítása és megrendezése. A túra útvonala érintené Kismarost, a Királyrétet, Szobot,
Nagybörzsönyt és Kemencét, mindösszesen mintegy 65 km hosszúságban, ami alatt résztvevők
összesen 1200 m szintkülönbséget küzdenek le. A túra teljesíthető részletekben is, illetve rövidebb
távon, csak bizonyos szakaszokon is. Az egyes állomásokon a kisvasutak állomásain kapják meg a
résztvevők a teljesítést igazoló pecsétet.
A projekt viszonylag alacsony költségvetéssel megvalósítható, mert nincs szükség az útvonalak fizikai
kialakítására, kijelölésére, az ellenőrzési pontok jelenleg is léteznek, ezeket fel kell készíteni a túrához
kapcsolódó feladatokra. A projekt a túra szóróanyagainak elkészítését, az adminisztrációs szükséges
eszközök (pl. pecsét, regisztrációs lap) elkészítésének költségét, valamint a szervezés költségét
tartalmazza.
Korábbi jó gyakorlatok:
A Börzsönyben jelenleg számos teljesítménytúrát rendeznek a könnyebben teljesíthetőktől a
kifejezetten nagy kihívást jelentőkig.
Mérföldkő Egyesület 2017-ben az EFOP-1.2.1-15-2016-00389 keretein belül rendezett terepfutó
versenyt és teljesítménytúrát Cserkúton (Baranya megye), többféle távon. A projekt a
szenvedélybetegségek elleni küzdelemmel kapcsolódott össze. A projekt teljes költsége 33 millió Ft
volt, de ennek csak kis része kapcsolódott a túrához.
Makó a romániai Perjámos Község Önkormányzatával közösen pályázott a Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együtt-működési Program 2007-2013 című pályázati felhívásra, „Határon átnyúló
ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között” címmel. A projekt a kommunikációs
tevékenység mellett a túraútvonalak kijelölését is tartalmazta. A fő cél az ökológiai szemléletformálás
volt, ennek részeként közös kerékpáros és vízitúrákat, tematikus térképet, valamint programajánlót
készítettek. A kifejlesztett turisztikai csomagok új látogatók körét célozzák meg. A 20 000 db
szóróanyag elkészítésének költsége kb. 10 000 euró volt, a tájértékeket bemutató kiadványt pedig
körülbelül 6 000 euróból készítették el.
Célcsoport és célterület: Természetjárók, kisvasutakat kedvelők Magyarország teljes területéről
Javasolt projektgazda: Verőcei Ifjúsági Diák Sportegyesület
Javasolt partnerek:






Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület
Börzsöny Akciócsoport
Ipoly Erdő Zrt.
Kisvasutak Baráti Köre
Pontibus ETT

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 6 hónap
Szinergia más projektekkel: A projekt jól illeszkedik a komplex túraútvonalak tervébe, de kiegészíti a
gasztronómiai tárgyú valamint a geocachingre fókuszló projekteket is. A tervezett TDM szervezet
arculatformálásával szintén összekapcsolható a projekt.
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Becsült költség: nettó 3 millió Ft
Megtérülés: A résztvevők által fizetendő nevezési díj hosszabb távon is fenntarthatóvá teszi a túrát. A
fenntarthatóság érdekében érdemes maximalizálni a részvevők számát, körülbelül 300 főben.
Átlagosan 1000 Ft-os nevezési díjjal számolva, a felmerülő szervezési költségeket levonva évente
körülbelül 150 000 Ft.
Emellett a rendezvény a vendégéjszakák számának, ezen keresztül az IFA bevételeknek a
növekedését eredményezi: összességében évente átlagosan mintegy 150 000 Ft értékben. Ezen kívül
a vendégéjszakák számának emelkedése is bevételeket generál. Így a projekt negatív szcenárió
esetén mintegy 10 év alatt, pozitív forgatókönyv (pl. a forgalom nagyobb bővülése, szinergia más
projektekkel, hosszabb tartózkodás a térségben) esetében pedig ennél rövidebb idő alatt térül meg.
A túra segíti a környezettudatos gondolkodás erősítését is és hozzájárul a térség önálló arculatának
az erősítéséhez is.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következmények
súlyossága
I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

1. A nem
megfelelően
választott időpont
miatt csekély lesz az
érdeklődés
3. Egyes résztvevők
túlvállalják magukat,
ezzel kockáztatva
egészségüket a túl
nagy táv
teljesítésével

II. Kritikus

III. Jelentős

B. Valószínű

A. Gyakori

2. A kedvezőtlen
időjárás miatt a túra
nem
megrendezhető

4. A túra túlságosan
nagy környezeti
terhelést jelent

IV.
Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A
következmények
súlyossága
I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

II. Kritikus

1. A szakmai
szervezetekkel
konzultálva kell
kiválasztani az
időpontot

III. Jelentős

3. A résztvevők
kapják meg, hol
fordulhatnak
segítségért,
amellett a túra
lebonyolítói
ellenőrzik a
résztvevők
állapotát
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C. Alkalmi
2. Az időpontot a
több éves átlagos
időjárás figyelembe
vételével kell
kijelölni, és meg kell
határozni
„esőnapot”, amikor
a túra pótolható, ha
elmarad a
kedvezőtlen időjárás
miatt
4. A túra egyik
fókuszába a
környezettudatosságot kell
helyezni. Kerülni kell
az eldobható
eszközök
használatát,
szigorúan fel kell
hívni a résztvevők
figyelmét a
környezet-védelmi

B. Valószínű

A. Gyakori

szempontokra
IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: 2021-27 közötti regionális operatív programok
Projekt indikátorok: A túrára regisztrált résztvevők száma - forrás: szervező bizottság. A
vendégéjszakák számának alakulása az érintett településeken – forrás: KSH. Az IFA bevételek az
érintett településeken - forrás: KSH, NAV.
Ajánlott marketingcsatornák:





Közösségi média
A kisvasutak honlapja (kisvasut.hu, ipolyerdo.hu)
Teljesítménytúrázók Társasága honlapja
Saját tájékoztató kiadvány, útleírás, térkép (nyomtatva és pdf formátumban az interneten is),
magyar nyelven

6.3.11. Várkalandok – Tematikus geocaching kiterjesztett valósággal
A projekt rövid bemutatása:
A projekt célja, hogy a virtuális (VR) vagy kiterjesztett valóságon (AR) keresztül nyújtson egyedülálló
turisztikai élményt a látogatóknak. Az alapfeltétel, hogy a fogyasztó rendelkezzen egy olyan
mobiltelefonnal, amelyik képes a kiterjesztett valóságra építő programok megjelenítésére – vagy
pedig egy úgynevezett VR szemüveggel veheti igénybe a szolgáltatást. Esetlegesen meggondolandó,
hogy alacsonyabb szintű tartalommal is készüljön egy változata az applikációnak, hogy azok is tudják
használni, akik nem rendelkeznek az AR megjelenítéséhez szükséges telefonnal. A szemüvegek
költségigénye miatt a mobiltelefonos megoldás az ajánlott. Mivel a mobiltelefonos lefedettség nem
mindenhol megfelelő a Börzsönyben, így mindenképpen célszerű olyan alkalmazást kínálni, amely
előre letöltött adatokkal működik, így helyben már nem elengedhetetlen a stabil és gyors
adatkapcsolat. Így a helyszínen már csak a telefon GPS-ének használata a kódok megadása, az
infotáblákon a QR kódok beolvasása, illetve a mobil kamerájának használata szükséges.
A projekt a börzsönyi várakban hasznosítja a kiterjesztett valóságot: a felhasználóknak meg kell
keresniük egy pontot, ahol az elrejtett ládikában, dobozban meg kell találniuk és beolvasniuk egy QR
kódot, ami megnyitja előttük a tartalom lejátszásának lehetőségét. A költségek miatt javasolt a
rendszer fokozatos kiépítése, és elsőként egy helyszínen megvalósítani a projektet. A sikeres
végrehajtás motiválhatja a többi helyszínt, illetve a lehetséges hirdetőket, hogy csatlakozzanak a
kezdeményezéshez. Javasolt helyszín: Bernecebaráti, ahol a felhasználók megismerkedhetnek a
Templomhegy és a Mahir korábbi állapotával, történelmi szerepével. Ez pilot helyszín lenne, a
későbbiekben több szlovákiai és magyarországi helyszínre is készíthetőek tartalmak – a pilot
tapasztalatainak figyelembe vételével. A pilot fázis megvalósítása mindenképp fontos, mert a
tesztelés jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé.
A projekt a szükséges mobiltelefonos alkalmazás (Android és IOS) és a QR kódos információs táblák
kihelyezésének költségeit tartalmazza. Az alkalmazás valamint az információs táblák magyar, angol és
szlovák nyelven nyújtanak információkat.
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Korábbi jó gyakorlatok:
Hazánkban jelenleg még viszonylag kevés helyen alkalmazzák a virtuális valóságot a turisztikai
szolgáltatók. Az egyik példa erre Miskolc, ahol MTA SZTAKI és a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi
Marketing Nonprofit Kft. együttműködésében készült el a GUIDE@HAND mobiltelefonos alkalmazás.
A mobiltelefonokra telepített alkalmazás érzékeli a használó helyzetét, és annak megfelelően
információkat oszt meg, fotókat mutat meg, térképeket, szolgáltatókat ajánl a felhasználónak. Az
applikáció 5 nyelven érhető el: magyarul, angolul, németül, lengyelül és oroszul, bár a tartalom nem
minden nyelven teljes.
Jelenleg zajlik egy hasonló projekt a Nógrád-Hont határmenti régióban: itt légi felvételek, történelmi
feljegyzések és egyéb források segítségével készítenek AR alkalmazást. Az alkalmazás célja, hogy
minél többen keressék fel a térség kevéssé ismert látnivalóit.
Célcsoport és célterület: Technológiai újdonságok iránt érdeklődő fiatalok, különösen a
középiskolások – de bárki, aki a projektbe bevont attrakciókat meglátogatja, és rendelkezik a
megfelelő tudású mobiltelefonnal.
Javasolt projektgazda: Pontibus ETT
Javasolt partnerek:





A pilot projekt helyszínéül szolgáló önkormányzat. Javaslat: Bernecebaráti
MTA SZTAKI
Ipoly Erdő Zrt.
Egyéb, várral rendelkező települések az akcióterületen – a határ mindkét oldalán

A projekt megvalósításának becsült időtartama: 24 hónap
Szinergia más projektekkel: A projekt erősen kapcsolódhat számos más kezdeményezéshez,
projekthez, elsősorban a vártúrákhoz (6.3.5.), de a komplex turisztikai útvonalakhoz (6.3.9.).
Segítheti a tervezett TDM szervezet céljainak megvalósítását, az egységes és versenyképes arculat
kialakítását.
A hálózatba szervezett várak, erődítmények lehetőséget nyújtanak a későbbiekben a határon átnyúló
túraútvonal létrehozásárra is.
Becsült költség: nettó 40 millió Ft
Megtérülés:
Az alkalmazás közvetlenül nem termel bevételt, mivel ingyenesen letölthető az alkalmazásáruházakból, de társadalmi szempontból többféle megtérüléssel is számolhatunk.
A projekt a történelmi ismertek terjesztése révén erősíti az identitást. Emellett mivel fejleszti a
virtuális valósággal kapcsolatos készségeket, így új ismeretek megszerzésére ösztönözheti a
felhasználókat.
Mivel az alkalmazás szolgáltatásokat is kínál, hozzájárul a turisztikai szolgáltatók bevételének
növekedéséhez. Az alkalmazásban megjelenő cégektől érkező reklámbevételek az anyagi megtérülés
szempontjából jelentéktelennek tekinthetők (várhatóan évente 100 000 Ft alatt), vélhetően az
alkalmazás karbantartásának finanszírozásához járulhatnak hozzá.
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A cél, hogy a projekt generálta forgalomnövekedés 5 éven belül (a pilot fázis lezárulta, és az annak
tapasztalatain alapuló további fejlesztések alapján) a projektbe bevont desztinációkban elérje az évi
5000 főt, ami átlagosan 300 Ft-os jegyárakkal számolva évente 1,5 millió forint bevétel-növekedést
jelent.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori
1. A magas fejlesztési
költségek miatt nem
valósul meg a projekt

I. Katasztrofális

II. Kritikus

2. A megcélzott
felhasználók nem
szereznek
tudomást a
fejlesztésről,
termékről

III. Jelentős

4. Az alkalmazás
adatai elavulnak,
és frissítés nélkül
a fogyasztók nem
használják

3. Az adatforgalom díja vagy a
hálózat
hiányosságai
miatt a
felhasználók nem
töltik le (nem
tudják letölteni) a
szükséges fájlokat

IV.
Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A
következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

1. Először egy pilot
projekt keretében kell
elkészíteni a programot,
majd a későbbiekben
több lépésben bővíteni a
lefedett területeket és
látnivalókat. Piaci
finanszírozást lehet
bevonni: azok a
szolgáltatók, akik
megjelennek az
applikációban,
reklámozási díjat
fizetnek

I. Katasztrofális

II. Kritikus

A. Gyakori

2. A megfelelő
marketingcsatornák
használatával
csökkenthető
vagy megszüntethető kockázat
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3. Célszerű
olyan
alkalmazást
kínálni, amely
előre letöltött
adatokkal
működik, így
helyben már
nem elengedhetetlen a stabil
és gyors
adatkapcsolat

III. Jelentős

4. A szoftvert úgy
kell kialakítani,
hogy könnyen
lehessen az
adatokat
frissíteni, és a
közösségi
adatgyűjtési
lehetőségeket
kihasználva kell
aktualizálni az
alkalmazást. A
felhasználók az
alkalmazáson
keresztül
jelezhetik a
hibákat és a
javasolt javítást

IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: 2021-27 közötti regionális és gazdaságfejlesztési operatív
programok, Interreg HUSK, WIFI4EU (infokommunikációs fejlesztések prioritás, turizmus prioritás)
Projekt indikátorok: Az applikációt letöltők számának alakulása - forrás: Apple és Google
alkalmazásáruházak.
Ajánlott marketingcsatornák:




Közösségi média
Szálláshelyeken terjesztett kiadványok
Tanári módszertani továbbképzések

6.3.12. Gyaloghíd javítása a Krupinica patak felett
A projekt rövid bemutatása:
A projekt célja az Ipoly vízgyűjtő területéhez tartozó Krupinica-patak (Korpona-patak) feletti
gyalogoshíd felújítása abból a célból, hogy a térséget érintő túraútvonalak minősége növekedjen,
ezáltal hozzájáruljanak a település és a térség turisztikai vonzerejének növeléséhez. A felújítás
következtében az azt érintő turista útvonalak biztonságosabbak, vonzóbbak lesznek a turisták
számára. A híd felújítása segít Nagytúr és a környező települések történelmi és építészeti emlékeinek
(pl. Szent Márton templom, kistúri kastély, kápolna, régi parasztházak) turisztikai hasznosításában,
hozzájárul a tervezett zarándokút működéséhez. Emellett a projekt a helyi igényeket, életminőséget
is javítja.
Korábbi jó gyakorlatok:
A korábbi jó gyakorlatok a jelen projektben tervezettnél magasabb költséggel valósultak meg, mert
általában új hidak létesítését tartalmazták, vagy a projekt műszaki tartalma kiterjedtebb volt. A
DAOP-2.1.1/E-2008-0013 projekt (Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése
érdekében a Történelmi Magyarország közepén, Szarvason) keretén belül Szarvason új
gyalogoshidat építettek, mintegy 75 millió forintos költséggel. A fából készült híd a Holt-Körös felett
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húzódik, olyan módon, hogy a hajóközlekedést nem zavarja. A fejlesztés abba a komplex
intézkedéscsomagba illeszkedett, amelynek célja a gyalogtúra útvonalak kialakítása, illetve ennek
révén az attrakciók elérhetőségének biztosítása volt.
Az egri Fazola utcai gyalogoshíd építése egy komplex városrehabilitációs program részeként (az Új
Széchenyi Terv finanszírozásában) valósult meg, abból a célból, hogy a belváros gyalogos úthálózatát
egységesítsék, kiterjesszék, ezzel erősítsék a terület turisztikai potenciálját, valamint a helyi lakosság
igényeit is kielégítsék. Ugyancsak Egerben ment végbe a Gerl Mátyás utca és a Szúnyog köz közötti
gyalogos híd felújítása, amelynek célja volt a környező területek revitalizációja, a köztéri és rekreációs
funkciók erősítése, valamint a városon belüli gyalogos kapcsolatok erősítése.
Célcsoport és célterület: Túrázók, természetjárók, zarándokok, helyi lakosság. Földrajzi elhelyezkedés
tekintetében: elsősorban a szlovák-magyar határtérségben élők, de a kapcsolódó projektek
megvalósításától függően a két országban élő vallásos értelmiség is célcsoporttá válhat.
Javasolt projektgazda: Nagytúr Község Önkormányzata
Javasolt partnerek: Nem szükséges egyéb partner bevonása
A projekt megvalósításának becsült időtartama: 6 hónap
Szinergia más projektekkel: A projekt kapcsolódik a határon átnyúló túra- valamint
zarándokútvonalakhoz, így a Börzsöny és Nyitra megye területén létesítendő zarándokutakhoz
(6.3.6.). A gyógynövény és erdei növény ismeretterjesztő túrákba (6.3.8.) való bekapcsolódás
lehetősége is adott, emellett lényeges a lehetséges kapcsolódás a komplex túraútvonalakhoz (6.3.9.),
valamint a kerékpárút fejlesztésekhez (6.3.4.).
Becsült költség: nettó 10 millió Ft (30 000 euró)
Megtérülés: A projekt megtérülése összefügg más fejlesztések, projektek hatásával: kölcsönösen
erősíthetik egymást, hozzájárulva a térség turisztikai potenciáljának erősödéséhez, a túrázás mint
szabadidős tevékenység népszerűsítéséhez, valamint a határmenti turisztikai kapcsolatok
erősítéséhez. A híd felújítása közvetlen bevételt nem termel.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következménye
k súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűtlen

I. Katasztrofális

II. Kritikus

D. Csekély

C. Alkalmi

1. Egy esetleges
árvíz elmossa a
hidat

2. A rongálások
következtében a híd
használhatatlanná válik

3. A forgalom
növekedése
miatt a híd
áteresztőképessége
kevésnek
bizonyul

4. A híd kihasználatlan
marad, mert nem sikerül
megvalósítani a tervezett
szinergiákat
5. A felújítás költségei
előre nem látható
akadályok, problémák
következtében túllépik a
rendelkezésre álló keretet

III. Jelentős

IV.
Elhanyagolható
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B. Valószínű

A. Gyakori

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A
következménye
k súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E. Valószínűt-len

I. Katasztrofális

II. Kritikus

D. Csekély

C. Alkalmi

1. Az árvízveszélyre vonatkozó
kockázatértékelés elvégzése
a tervezés során.
A kockázatértékelés alapján
meghatározandó
a műszaki
tartalom

2. Rendszeres
ellenőrzés, ha
szükséges, a kisebb
javítások elvégzése

3. A forgalom
folyamatos
monitoringja,
szükség esetén
alternatív útvonalak
kijelölése, a
forgalom időbeliségének
menedzselése

B. Valószínű

A. Gyakori

4. A partnerség
erősítése a térség
turisztikai szereplői
között,
bekapcsolódás a
TDM szervezet
munkájába
5. Indikatív
árajánlatokkal minél
reálisabb előzetes
költségterv
összeállítása, több
forgatókönyv
meghatározása

III. Jelentős

IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: 2021-27 közötti szlovákiai regionális operatív program, Interreg
HUSK Természet és kultúra prioritás tengelye
Projekt indikátorok: A hídon átkelők száma átlagosan. Forrás: forgalomszámlálás, helyi
önkormányzat. (Szükséges a kiinduló állapot felmérése!)
Ajánlott marketingcsatornák






Természetjárással foglalkozó blogok, honlapok (pl. Túrablog, turaotletek.hu,
vandorturablog.hu, planetslovakia.sk stb.)
Közösségi média
A kialakított túraútvonalakat bemutató turisztikai kiadványok magyar és szlovák nyelven
Térségi turisztikai kiadványok, szórólapok, amelyeket a szálláshelyeken terjesztenek
A zarándokturizmushoz kapcsolódóan egyházi kiadványok, folyóiratok (Pl. Új Ember,
Keresztény Élet stb.)

6.3.13. Vadászturizmus lehetőségeinek fejlesztése
A projekt rövid leírása:
A vizsgált térség gazdag vadállománya (pl. gímszarvas, őz, vaddisznó, muflon) lehetővé teszi a
vadászturisztikai szolgáltatások bővítését, további fejlesztését, hiszen a vadászatot űzők száma
nemzetközi szinten is folyamatosan nő. A vadászati turizmus különös sajátossága, hogy a vadászati
idények miatt fokozottan érvényesül a szezonalitás, egészen speciális és viszonylag kis réteget vonz,
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ennek ellenére a vadászturisták fajlagos költése magasabb az átlagosnál, tartózkodási idejük viszont
alacsony, mindössze 3-5 nap. A vadászturizmusban hatalmas lehetőség rejlik, hiszen segítheti az
elmaradott térségek felzárkóztatását, ráadásul hozzájárulhat a versenyképes élelmiszeripari
termékek előállításához és a turisztikai potenciál erősítéséhez90. Hozzájárulhat ahhoz, hogy a
lőttvad/vadhús a modern táplálkozási kultúra szerves részévé váljon, ezáltal az egészséges és
változatos táplálkozásra ösztönözzön (a vadak húsa sokkal gazdagabb fehérjékben, vitaminokban és
ásványi anyagokban).
A projekt célja egyrészt, hogy a határ elválasztó szerepe kevésbé érvényesüljön, ennek érdekében a
vadászati lehetőséget nyújtó partnerek együttműködésének erősítése, a tájékoztatási felületek
többnyelvűsítése, a vadászkísérők nyelvi képzése, nemzetközi marketingkommunikáció fejlesztése
(hiszen a potenciális látogatók elsősorban külföldiek), valamint vadászati rendezvény (vadásznap)
szervezése. Emellett a vadászati turizmus infrastrukturális adottságainak javítása érdekében
kiépítésre kerülnének stabil, jól álcázott vadlesek (1 db magasles és 2 db vadles) és vadetetők (2 db),
a legforgalmasabb vadetető közelében pedig egy webkamerás megfigyelő rendszer kerülne
elhelyezésre, ezáltal lehetőség lenne élőben betekintést nyerni a vadak életébe. A vadászturizmus
hosszú távú sikeréhez szem előtt kell tartani a vadállomány fenntartható fejlesztését is.
Kapcsolódó jó gyakorlatok:
Külföldi jó gyakorlatnak tekinthető az észtországi erdő, melynek egyik pontján az Észt Oktatási és
Kutatási Hálózat (The Estonian Education and Research Network) működtet webkamerát. A kamera a
vadetető közelében lett elhelyezve, ezáltal élő közvetítést nyújt a vadetető életéről. A felszerelt
kamera nem zavarja az állatokat, akiknek főleg a téli időszakban kedvelt helye a bekamerázott
terület. A megfigyelhető területen világítás is van, így lehetőség nyílik az éjszakai felvételek
megtekintésére is. A falatozó vadak (szarvas, őz, vaddisznó) megtekintése nagy népszerűségnek
örvend, a fejlesztés óta világszerte több millióan néztek bele a vadetető életébe91.
Jó gyakorlatnak tekinthető az Őrségi Vadásztársaság tulajdonában lévő vadászház turisztikai célú
fejlesztésének megvalósulása is az aktív, őrségi vadászati turizmusra alapozva. A fejlesztés az EMVA –
LEADER projekt keretében 1.400 000 Ft támogatott összeggel valósult meg. A fejlesztés keretében a
projektgazda a vadász szolgáltatásait bővítette kerti bútorok beszerzésével (pl. kerti grill sütő). A
projekt részét képezte a III. Őrségi Vadásznap megszervezése is, így a 2012. évben
hagyományteremtő céllal útjára indított rendezvény kihagyás nélkül megvalósulhatott92.
Célcsoport és célterület:
A projekt célcsoportját elsősorban a hobbivadászok jelentik, ők általában a magasabb jövedelmű,
nyugat- és dél-európai férfiak, akiknek ár-érték szempontjából vonzó kínálatot nyújt a térség, illetve
sok esetben hazájukban az urbanizáció magasabb szintje miatt a vadállomány már jelentős
mértékben megfogyatkozott.
Javasolt projektgazda: Ipoly Erdő Zrt.
Javasolt partnerek:




PONTIBUS ETT
Észak-Börzsöny Vadásztársaság
Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vadásztársaság

90

http://epa.oszk.hu/02400/02498/00011/pdf/EPA02498_acta_carolus_robertus_2016_01_093-104.pdf
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2017/02/18/milliok-nezik-eloben-az-erdei-vadeteto-eletet-kukkants-be-te-is/
92
http://orsegleader.hu/nyertes-projektek/2007-2013/vadaszhaz-turisztikai-fejlesztese
91
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A projekt megvalósításának becsült időtartama: 12 hónap
Szinergia más projektekkel:
Érdemes az aktív turizmust kedvelők igényeinek kielégítését célzó határon átnyúló projektekkel való
kapcsolatra építeni (pl. lovastúra ((6.3.7.), kombinált túra (6.3.9.)) a komplex turisztikai termék
kialakítása érdekében.
Mindenképpen érdemes az élményfőzés projekttel (6.1.2.) való összekapcsolás, hisz az elejtett vadak
a főzőverseny, illetve az elkészíteni kívánt ételek alapjául szolgálhatnak. Fontos kiegészítő
termékként megjelenhetnek a szlovákiai borkóstolók, borvacsorák fejlesztését célzó projekt is
(6.1.3.), mely a határon átnyúló komplex kínálatot erősítené.
Becsült költség: nettó 10 millió Ft
Megtérülés: A körülmények (pl. új vadlesek) és a nemzetközi kapcsolatok javulása (tájékoztatási
felületek többnyelvűsítése, a vadászkísérők nyelvi képzése, nemzetközi marketingkommunikáció
fejlesztése), valamint a webkamera „élő közvetítésének” köszönhetően a vadászok számának 5%-os,
a bevételek 10%-os növekedése várható a térségben.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következmények
súlyossága
I. Katasztrofális

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E. Valószínűtlen
1. Vad kiirtása

D. Csekély

II. Kritikus

2. Orvvadászat
növekedése

III. Jelentős

4. Webkamera
ellopása

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

3. Erdőtulajdonosok
és vadásztársaságok
közötti konfliktus
kialakulása
5. Jogszabályok
figyelmen kívül
hagyása

IV.
Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére javasolt megoldások:
A
következmények
súlyossága

I. Katasztrofális

II. Kritikus

III. Jelentős

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E. Valószínűtlen
1. Vadállomány
folyamatos
monitoringja,
fenntartható
szabályozása

D. Csekély

2. Állandó
szakmai jelenlét
a vadászterületeken,
éjszakai figyelőszolgálat,
kihelyezett
éjjellátó
kamerák
4. A webkamera
jól álcázott,
nehezen
észrevehető
helyre kerüljön
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C. Alkalmi

3. Tapasztalt
projektgazdára van
szükség, aki tudja
kezelni a
konfliktusokat,
képes a partnerség
kialakítására és
fenntartására
5. Folyamatos
szakmai kontrollal
szabályozható a
jogszabályok
betartatása

B. Valószínű

A. Gyakori

A
következmények
súlyossága
IV.
Elhanyagolható

A hiba valószínűsége
F. Lehetetlen

E. Valószínűtlen

D. Csekély

C. Alkalmi

B. Valószínű

A. Gyakori

Javaslat a finanszírozás módjára: Interreg HUSK Természet és kultúra prioritás tengelye
Projekt indikátorok: A vadászházakba érkező vendégek száma (fő/év)
Ajánlott marketingcsatornák:






Ipoly Erdő Zrt. Honlapja
Vadásztársaságok honlapjai
Közösségi média
Vadászati szaklapok (pl. Nimród Vadászújság, Magyar Vadászlap)
Többnyelvű tájékoztató kiadványok elhelyezése a vadászházak által érintett településeken,
illetve a szinergiát biztosító partnereknél

6.4. Projektjavaslatok a határ menti együttműködés erősítése érdekében
6.4.1. Szlovák-magyar TDM szervezet létrehozása
A projekt rövid bemutatása:
A projekt célja egy határon átnyúló Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezet
létrehozása, amely összekapcsolja a nyitrai megyei és Pest megye északi részén található helyi TDM
szervezeteket és önkormányzatokat (A későbbiekben érdemes lehet a célterületet kibővíteni). A TDM
keretén belül megvalósul a szolgáltatók közötti partneri kapcsolatok erősítése, közös
termékfejlesztés, a térség közös márkázása, reklámozása, valamint egy kedvezménykártya
bevezetésével erősödik a közös arculat és a turisztikai kínálat. A szervezet az önkormányzatokkal és a
turisztikai szolgáltatókkal együttműködve pozícionálja a térséget a hazai és nemzetközi turisztikai
piacon. A cél, hogy a szolgáltatók (éttermek, szálláshelyek, múzeumok, fürdők, borászatok stb.) széles
körét bevonva színes kínálatot kaphassanak a térségbe látogató turisták, és új célcsoportok is
elérhetővé váljanak. A TDM szervezethez csatlakozó szolgáltatók kedvezményeket biztosítanak a
kártyatulajdonosok számára. Emellett a szervezet szerződést köt egy vagy több szállásadó oldallal (pl.
booking.com, szallas.hu), így az adott oldalon foglaló vendégek kedvezményeket kapnak a szállás
árából. A megvalósításban kétnyelvű (szlovák-magyar) információs táblák és kiadványok segítik a
térség turisztikai kínálatának bemutatását. A létrehozandó TDM többnapos, számos különböző igényt
kielégítő programcsomagokat ajánl a látogatóknak. Szervezeti formát tekintve a nonprofit Kft.
létrehozását javasoljuk, mivel ez hatékonyabbnak, és a tagok számára motiválóbbnak tűnik, mint az
egyesületi forma.
Korábbi jó gyakorlatok:
A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft a „Bakony és Balaton Térségi TDM szervezet
létrehozása” című, összesen 77,1 millió forintos (ebből 62.519.453 Ft. volt Közép-Dunántúli Operatív
Program támogatása) költségvetésű projektben (KDOP-2.2.1/A-11-2011-0007) desztinációfejlesztési
stratégiát készítettek, kidolgoztak egy kedvezménykártya rendszert, valamint megkezdték a TDM-hez
tartozó terület koherens márkázását. Ennek részeként imázsfotókat készítettek, valamint tematikus
kiadványcsaládot jelentettek meg. A kedvezménykártyát minden vendég megkapja, aki egy
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vendégéjszakát eltöltött a kibocsátó szálláshelyeken. A kártya számos kedvezményt biztosít: akár
ingyenes belépést is bizonyos esetekben. Strandok, múzeumok, borászatok, éttermek vagy éppen
szálláshelyek is elfogadják a kártyát.
A megvalósítás lehetséges nehézségeit mutatja a Határtalan desztináció című projekt az IsterGranum EGTC területén, amely Magyarország és Szlovákia között kívánt egy regionális TDM-et
létrehozni, de az előfinanszírozás nehézségei miatt az elnyert 500 000 euró támogatást vissza kellett
fizetni, így a projekt nem valósult meg.
Célcsoport és célterület: A projekt célcsoportja a kínálati oldalról: szállásadók, éttermek, bárok,
cukrászdák, borászatok, fürdők, múzeumok, nemzeti parkok. A keresleti oldalról városi turisták
Szlovákiában és Magyarországon, kulturális és gasztronómiai turizmus és természetjárás iránt
érdeklődők. Célterület: Magyarországról Pest megye, Szlovákiából a Nyitrai a Kerület.
Javasolt projektgazda: Pontibus ETT
Javasolt partnerek
 Tourinform irodák
A projekt megvalósításának becsült időtartama: 24 hónap
Szinergia más projektekkel: A projekt kapcsolódhat a már létező Mária-úthoz, valamint építhet a
célterület közelében már létrehozott TDM szervezetek és klaszterek (pl. RTDM Rétság, Salgótarján
Helyi TDM, Palóc út Klaszter) munkájára és tapasztalataira. A projekt erősítheti a térségben
megvalósuló valamennyi turisztikai projektet (pl. horgász- és vadászturizmus, zarándokturizmus,
kerékpáros turizmus stb.), és segíthet azok koordinálásában – ezzel is megvalósítva a közös arculatot,
és segítve a márkázási folyamatot. Erre példát jelenthet a vadászati turizmus (6.3.13.), az
élményfőzés (6.3.2.) és a borkóstolás (6.3.3.) összekapcsolása egy komplex termékké.
Becsült költség: Nettó 20 millió Ft, ami tartalmazza az információs táblák elkészítését és kihelyezését,
kiadványkészítést, adminisztrációs költségeket, marketingköltségeket.
Megtérülés: A projekt hozzájárul a térségi turisztikai kereslet növekedéséhez, ezeken keresztül pedig
a jövedelem-termelő képesség növekedéséhez. A TDM szervezet megvalósítása az egységes
márkázáson és marketingtevékenységen keresztül jelentős mértékben javítja a turisztikai
versenyképességet, és erősíti az együttműködést a határ két oldalán tevékenykedő szolgáltatók és
intézmények között.
A TDM szervezettől a vendégéjszakék számának növekedése várható; az összehangolt szolgáltatások
és az egységes promóció következtében a tapasztalatok szerint 5-10%-os növekedés várható, ami
ezzel megegyező mértékű IFA többletbevételt eredményezhet.
A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok:
A
következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetle
n

E. Valószínűtlen

D. Csekély

I. Katasztrofális
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C. Alkalmi

B. Valószínű

1. Az
együttműködési
nehézségek miatt
nem sikerül
felhasználni a
megítélt
támogatást, és a

2. Az
előfinanszírozás
gondokba ütközik,
és nem valósul
meg a projekt

A. Gyakori

projekt nem valósul
meg
3. Túl kevés
turisztikai
szereplő
csatlakozik a
TDM
szervezethez

II. Kritikus

4. Nyelvi
nehézségek
akadályozzák az
együttműködés
t

5. A rendelkezésre
álló idő nem
elegendő a projekt
megvalósítására

III. Jelentős
IV.
Elhanyagolható

A megvalósítással és működéssel kapcsolatos kockázatok kezelésére tett javaslatok:
A
következmények
súlyossága

A hiba valószínűsége
F.
Lehetetlen

E.
Valószínűtlen

D. Csekély

I. Katasztrofális

II. Kritikus

3. Széles
körben kell
bemutatni a
TDM előnyeit,
ennek a
felelőse a
projektgazda

4. Mivel az
együttműködésben
résztvevő
szlovákiai
területek
lakosságának
nagy része
magyar
nemzetiségű és
egyaránt beszél
magyarul és
szlovákul, így
biztosítható a
megfelelő
nyelvtudással
rendelkező
kapcsolattartók
bevonása. A
kétnyelvűséget
a projekt
egészében
biztosítani kell

C. Alkalmi

B. Valószínű

1. Tapasztalt
projektgazdára van
szükség, akit a
partnerek
mindegyik elfogad,
és aki képes a
működő partnerség
kialakítására és
fenntartására

2. Kedvezményes
hitellehetőségekkel, állami
támogatással vagy
hitelgaranciával
támogatható az
előfinanszírozás
megvalósítása

A. Gyakori

5. A megvalósítandó
célokat nem szabad
túl ambiciózusra
szabni. A reálisnak
látott célokat az
érintettek széles
köre közötti
partnerség keretein
belül kell
meghatározni. A
teljesítések,
előrehaladás
folyamatos
monitoringja
szükséges, hogy
amennyiben
szükséges, be
lehessen avatkozni

III. Jelentős
IV.
Elhanyagolható

Javaslat a finanszírozás módjára: Interreg HUSK Fenntartható és minőségi foglalkoztatás, illetve
Személyek, és közigazgatási szervek együttműködése prioritás tengelyei
Projekt indikátorok: A kedvezménykártyát elfogadó szolgáltatók száma – forrás: a létrehozandó
TDM. A kiváltott kedvezménykártyák száma – forrás: a létrehozandó TDM
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Ajánlott marketingcsatornák:







borzsony.hu
A Mária-úthoz kapcsolódó információs csatornák
Saját honlap, Facebook oldal
A TDM-mel együttműködő helyi szolgáltatók honlapjai
Szálláshelyeken terjesztett kiadványok
Szállásfoglaló oldalak (pl. booking.com, szallas.hu)
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