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I.1 Intézkedések  

A célrendszerhez és a fejlesztési célokhoz illeszkedve, az élménycsomagok létrehozását, fejlesztését, megalapozását segítve fogalmaztuk meg az 

intézkedéseket, amelyek két nagy csoportra oszthatók: 

• Közvetlen aktív turisztikai intézkedések: azok az intézkedések, amelyeknek a fő indoka az aktív turizmus fejlesztése  

• Kapcsolódó intézkedések: azon intézkedések, amelyek szükségesek a sikeres aktívturisztikai térség létrehozásához, de az indokoltságuk nagyobb részt 

nem az aktív turizmushoz kapcsolódik 

I.1-1. táblázat: A fejlesztési célok és intézkedések összefoglalása 

Közlekedésfejlesztés Vonzerőfejlesztés Infrastruktúra fejlesztése Szolgáltatásfejlesztés 
Marketing, promóció, 

információ 
Koordináció és 
menedzsment 

• KK1: Térségi közlekedési 
koncepció kidolgozása 

• KK2: Közösségi közlekedés 
fenntartható fejlesztése 

• KK3: Forgalomcsökkentés 

• KK4: Intermodalitás 
erősítése 

• KK5: Közútfejlesztés 

• VF1: Látogatóközpontok, 
információs pontok 
fejlesztése 

• VF2: Élményparkok és -
útvonalak létesítése, 
fejlesztése 

• VF3: Komplex kilátóhely-
fejlesztés 

• VF4: Bányák 
látogathatóvá tétele, új 
funkcióval való 
megtöltése 

• VF5: Természeti értékek 
aktív turisztikai fejlesztése 

• VF6: Épített értékek 
felújítása, aktív 
turizmusba történő 
bekapcsolása 

• IF1: Gyalogos 
túraútvonalak fejlesztése 

• IF2: Kerékpáros 
túraútvonalak fejlesztése 

• IF3: Víziturisztikai 
útvonalak fejlesztése 

• IF4: Sípályák téli-nyári 
fejlesztése 

• IF5: Lovasturisztikai 
hálózat fejlesztése 

• IF6: Módváltó 
csomópontok kialakítása 

• IF7: Szelfipontok 
kialakítása 

• SZF1: Aktív turisztikai 
szálláshelyek fejlesztése 

• SZF2: Kereskedelmi 
szálláshelyek és 
vendéglátóipari egységek 
fejlesztése az aktív 
turizmushoz 
kapcsolódóan 

• SZF3: Helyi termékek 
népszerűsítése 

• SZF4: Térségi 
kerékpárkölcsönző-
rendszer kialakítása 

• SZF5: Kerékpárszállítás 
feltételeinek javítása a 
közösségi közlekedésben 

• SZF6: Szolgáltatók 
minősítési rendszerekhez 
való kapcsolódása 

• MI1: On-line jelenlét és 
kommunikáció 

• MI2: Off-line promóció és 
információ 

• MI3: Értékesítés; egyéb 
marketingelemek 

• KM1: Térségi aktív 
turisztikai menedzsment-
szervezet létrehozása és 
működtetése 

• KM2: Monitoringrendszer 
kialakítása 

• KM3: Együttműködések 
kialakítása 

• KM4: Képzés, oktatás  
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I.1.1 Közlekedésfejlesztés 

A közlekedésfejlesztési intézkedések olyan térségi jelentőségű beavatkozásokat tartalmaznak, 

amelyek ugyan csak közvetve szolgálják az aktív turizmust, de nélkülük állandósulnak, tovább 

kumulálódnak a Börzsöny-Dunakanyar térségében már ma is jelen lévő problémák, konfliktusok. A 

közlekedésfejlesztést célzó intézkedések 5 nagyobb csoportba sorolhatók. 

A közlekedési problémák megoldására széleskörű, forgalom- és igényfelmérésre alapozott térségi 

közlekedési koncepció kidolgozása szükséges (KK1), meghatározva azokat az intézkedéseket, mely az 

egész térség mobilitási rendszerének javításához elengedhetetlen, különös tekintettel a turisztikai 

jellegű, szezonálisan felerősödő folyamatok kezelésére.  

A térség turizmusának fejlesztéséhez szorosan kapcsolódik a közösségi közlekedés fenntartható 

fejlesztése (KK2), mivel látható, hogy a topográfiai adottságokból fakadóan az egyéni közúti közlekedés 

további növekedése a turisztikai fejlődésnek egyre inkább gátja s konfliktusforrása. Törekedni kell arra 

a közösségi közlekedési módok széles körének fejlesztésével, hogy a térségbe látogatók számára egyre 

magasabb minőségű szolgáltatási kínálat álljon rendelkezésre, s a belső területekre is nagy arányban 

közösségi közlekedéssel jussanak be. Mindezt elérhető és vonzó áron, minőségben és hatékony 

időráfordítással. 

Ugyanakkor reálisan nézve nem várható, hogy a turisták meghatározó hányada ne egyéni gépjárművel 

érkezzen a térségbe, így kiemelt hangsúlyt kell helyezni arra, hogy az autókat ott rakják le, ahol a 

legkevésbé zavaró, s fizessék meg annak díját, ne okozzanak túl nagy közlekedési terhelést a 

természeti-társadalmi szempontból érzékeny területeken, s minél több belépési pontot vegyenek 

igénybe, hogy ezzel is szétterüljön a forgalom. A forgalomcsillapítás és a szabályozott parkolás (KK3) 

infrastrukturális, szolgáltatási-menedzselési és digitális hátterét ehhez térségi szinten kell kialakítani. 

Nagy hangsúlyt kell kapnia a csomóponti fejlesztéseknek, ahol az átszállás, eszközváltás megtörténik. 

Az intermodalitás erősítése (KK4) minden eszközváltó helyen (kikötő, vasútállomás, autóról buszra 

vagy kerékpárra történő váltás helyei) magasabb minőségű szolgáltatásokkal érhető el. 

A Börzsöny megközelítésének javításában és a térségen belüli közlekedésben is szükségszerű a közutak 

fejlesztése (KK5). A térség elérhetőségén nagy mértékben javítani fog az M2 Vác és Parassapuszta 

közötti szakasza, valamint az Ipolyon tervezett hidak megépítése. Ugyanakkor a kerékpáros útvonalak 

kijelölése is megkívánja, hogy az alacsony forgalmú közutak minősége és közlekedésbiztonsága 

számottevően javuljon. 
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I.1.2 Vonzerőfejlesztés 

Az aktív turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vonzerőfejlesztést összesen 6 intézkedés 

segíti elő. 

A belépési pontokon és/vagy a különböző jármódok csomópontjaiban komplex szolgáltatást és egyedi 

élményt nyújtó látogatóközpontok, információs pontok kialakítása, fejlesztése (VF1) szükséges, 

ugyanakkor nagy hangsúlyt kell helyezni az üzemeltethetőségre, fenntarthatóságra. 

Az egyes térségek attraktivitásának növelése, a túraútvonalakhoz kapcsolódó élményelemek bővítése 

érdekében a Börzsöny-Dunakanyar térségének több pontján „adrenalindús” kalandot és/vagy egyedi 

élményt kínáló attrakciók, aktivitások, élményparkok, útvonalak, bringaparkok kialakítása (VF2) 

javasolt, elsősorban a turisztikailag jelenleg még kevésbé frekventált területeken.  

A Börzsöny-Dunakanyar attraktív kilátást nyújtó magaslati pontjain elengedhetetlen a kilátóhelyek, 

kilátópontok komplex fejlesztése és megújítása (VF3) a természeti adottságok és a környezeti 

fenntarthatóság figyelembevételével. A komplex szemlélet magában foglalja az odavezető turistautak 

állapotának és a kialakított pihenőknek a rendezését, tájékoztató- és információs táblák kihelyezését, 

karbantartását, valamint opcionálisan erdei tornapályák, játszóterek létesítését is. Új kilátók építése 

csak indokolt esetben, egyedi kilátást nyújtó pontokon támogatandó.  

A térség kultúrtörténeti örökségét jelentik a bányák, a bányászati emlékek. Az intézkedés keretében a 

térségben található, felhagyott bányák látogathatóvá tétele, aktív turizmusba történő integrálása, 

egyedi attrakcióvá történő fejlesztése, valamint a bányászati hagyományok, geológiai és 

kultúrtörténeti értékek élményalapú, interaktív megismerése és bemutatása (VF4) valósul meg.  

A térségben számos olyan térségi vagy helyi jelentőségű, akár természetvédelmi oltalom alatt is álló 

természeti látványosság (pl. szurdok, barlang, szikla, értékes zöldfelületek stb.) található, amely aktív 

turisztikai vonzerő (VF5), de a látogatottság növekedése érdekében fejlesztés, környezetrendezés 

szükséges. Az intézkedés célja - a természetvédelmi elvek figyelembevételével - ezeknek az értékes 

természeti, táji és kultúrtörténeti örökségeknek a megóvása, rekonstrukciója, elérhetőségének, 

megközelíthetőségének, bemutathatóságának javítása, illetve a lehetőségekhez mérten tematikus 

sétaútvonalak, pihenők kialakítása, vezetett túrák szervezése. 

A Börzsöny-Dunakanyar a természeti értékek mellett számos épített, történelmi örökséggel (pl. 

várromok, templomok, egyházi létesítmények, népi építészeti örökség stb.) is rendelkezik. Ezek az 

építészeti emlékek jórészt túraútvonalak mentén találhatók, így attrakciókká történő fejlesztésük, 

bemutathatóságuk tematikus, jármódspecifikus túrákhoz kapcsolódhat (VF6). A természeti 

környezetben álló értékek (részleges) helyreállítása ugyanakkor komplex módon, csak a 

természetvédelmi és környezeti fenntarthatósági elvek figyelembevételével valósulhat meg.  
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I.1.3 Infrastruktúra fejlesztése 

Az aktív turizmus fejlődéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztését összesen 7 intézkedés segíti elő. 

A gyalogos turizmushoz kapcsolódóan elengedhetetlen a gyalogos túraútvonalak fejlesztése (IF1), 

amely a jelzett útvonalak karbantartása, pihenőhelyek kialakítása, új tematikus útvonalak kijelölése, 

(digitális) tanösvények fejlesztése mellett speciális célcsoportokat megcélzó útvonalak kijelölésére is 

kiterjed. 

A kerékpáros turizmus fejlesztése során az egyik kiemelt cél a Börzsöny körbekerékpározhatóságának 

javítása, amelyhez a hiányzó szakaszokon a hálózati hiányok megszűntetése, a turisztikai kerékpáros 

infrastruktúra kialakítása (IF2), ill. közlekedésbiztonsági fejlesztések szükségesek. Elsősorban az 

EuroVelo 6-hoz való kapcsolódások javítása, az Ipoly-menti hálózat kialakítása, a Nógrádi-medence 

közlekedésbiztonsági szempontból indokolt fejlesztései kaphatnak prioritást. Mindezek mellett a már 

kijelölt erdei kerékpáros útvonalak minőségfejlesztése is számos szakaszon szükséges.  

A vízi turizmus fejlesztéséhez a víziturisztikai útvonalak fejlesztése (IF3) elengedhetetlen, beleértve az 

Ipoly hajózhatóságának javítását, a Dunán és az Ipolyon egyaránt a be- és kiszállóhelyek létesítését, 

felszerelésbérlési lehetőségek bővítését, a folyón való tájékozódás biztosítását, a be- és kiszállóhelyek 

megközelítési lehetőségeinek biztosítását, valamint vízparti pihenőhelyek kialakítását, fejlesztését 

foglalja magában.  

A Börzsönyben korábban több sípálya is volt, de jelenleg csak a Nagy Hideg-hegyi működik korlátozott 

időben. A sípályák téli-nyári fejlesztése (IF4) szélesebb kínálatot nyújthat az ideérkezők számára, de 

nem várható jelentős téli síélet a térségben. A síturizmushoz kapcsolódó fejlesztések sokkal inkább a 

túrasíútvonalak és szánkópályák kialakítására fókuszálhatnak.  

A térségében a lovasturizmus fejlesztéséhez szükséges a lovastúraútvonalak kialakítása (felfestéssel, 

digitális útvonallal stb.), amelyek elsősorban a szolgáltatókhoz, illetve az Eurohorse útvonalhoz 

kapcsolódhatnak. Mindehhez a lovasszolgáltatók bevonásával, lovaspihenők kialakításával, 

információs táblákkal, a kijelölt útvonalak minőségi problémáinak megszüntetésével stb. az 

infrastrukturális feltételek megteremtése (I5) is szükséges. 

A térség adottságaihoz igazodva javasolt aktív turisztikai módváltó csomópontok kialakítása (IF6), 

hiszen ezek révén a térség gyalogosan, kerékpárral, vagy kajakkal, kenuval is bejárható, növelve a 

turisztikai élményt. A csomópontokban lehetőség nyílik az eszközök bérlésére, szállítására, 

szolgáltatások nyújtására is. 

A legújabb trendekhez igazodva a Börzsöny-Dunakanyar térségében is lehetőség van egyedi arculatú 

szelfipontok kialakítására (IF7), elsősorban kilátópontoknál, valamint az aktív turizmus szempontjából 

kevésbé feltárt, de látványos helyszíneken. 
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I.1.4 Szolgáltatásfejlesztés 

Az aktív turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesztést összesen 7 intézkedés támogatja. 

Az aktív turisztikai szolgáltatások közül kiemelkedően fontos az aktív turisztikai szálláshelyek 

fejlesztése (SZF1), az elérhető paletta bővítése. A Börzsöny akkor válhat igazán többnapos 

desztinációvá, ha jelentős mennyiségi és minőségi szálláshelyfejlesztés valósul meg. A meglévő erdei 

szálláshelyek, különösen a kulcsosházak, erdészházak, turistaházak, kempingek, ifjúsági szállások 

felújítása, zarándok-, lombkorona-, matrac- vagy bivakszállások létesítése, jármódspecifikus 

szolgáltatások bővítése mindenképpen szükséges, kiemelt hangsúlyt helyezve az egyedi kínálatot és 

attrakciót jelentő szálláshelyfejlesztésekre (különösen az eleve szálláshiányos területeken). A 

természeti környezetben lévő szálláshelyek esetében különösen fontos a természetvédelmi 

szempontok betartása, mind a megvalósítás, mind a fenntartás és üzemeltetés során. Mindezek 

mellett a vendégéjszakák számának növeléséhez, a minőségi étkezés lehetőségeinek 

megteremtéséhez a kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóipari egységek fejlesztése (SZF2) is 

szükséges. A térség túraútvonalai mentén, az élménycsomagokhoz igazodóan nagy potenciál rejlik a 

helyi termékek népszerűsítésében (SZF3) is. 

A térségben a kerékpáros turizmus számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. A kerékpározás 

feltételeinek megteremtéséhez fontos a térségi kerékpárkölcsönző-hálózat kialakítása (SZF4), hogy 

bérelhető eszközök is elérhetőek legyenek, s azokat ne kelljen visszavinni feltétlenül a felvételi helyre, 

hanem más ponton is leadhatóak legyenek. Szükséges bérelhető e-bike flotta beszerzése, s a térségi 

hálózat kialakítása, hiszen az e-bike révén a kerékpáros turizmusba szélesebb célcsoportok 

bevonhatók. A kerékpáros szolgáltatások minőségi fejlesztése is elvárás (szerviz, mosdók stb.). 

A Börzsöny-Dunakanyar térségében kerékpározni kívánók számára minél több közösségi közlekedési 

eszközön (hajó, vasút, kisvasút, busz, shuttle-busz) és viszonylaton kell lehetővé tenni megfelelő 

kapacitással a kerékpárok szállítását (SZF5), legalább hétvégenként, hogy a kerékpározni vágyók közül 

minél többen az autóval történő érkezés helyett a közösségi közlekedést preferálják. 

Az egyes jármódokhoz kapcsolódóan szükséges a szolgáltatók minősítési rendszerekhez való 

kapcsolódása (SZF6), minősített szálláshelyek és szolgáltatások kialakítása, a szolgáltatói kör bővítése. 
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I.1.5 Marketing, információ és promóció fejlesztése 

A térségi marketingtevékenységet 3 intézkedéscsomag segíti elő. 

A XXI. században az on-line térben való jelenlét és kommunikáció (MI1) kiemelt jelentőséggel bír. A 

különböző online platformok különböző célcsoportokat érnek el. A marketing tevékenység első 

lépéseként szükséges meghatározni azokat a célcsoportokat, amelyeket a stratégiában meghatározott 

cselekvésekkel el kívánunk érni. A célcsoportok meghatározását követően szükséges létrehozni az 

online felületeket. Így biztosan szükséges egy jól strukturált, folyamatosan frissülő, térségi aktív 

turisztikai kínálatot bemutató weboldal. Megfontolandó további közösségi média csatornák elindítása, 

illetve már működő térségi és országos turisztikai oldalakkal való együttműködés kialakítása., 

Az on-line jelenlét mellett ugyanakkor a hagyományos, off-line promóció és információszolgáltatás 

(MI2) is fontos szerepet játszik, hiszen a TV-ben, rádióban megjelenő hirdetések, PR-anyagok, utazási 

műsorok számos látogatót vonzhatnak a térségbe. Az utazók egy része még mindig igényli a 

hagyományos, turisztikai kiajánló, térképeket, amelyek a klasszikus turisztikai információk mellett a 

szolgáltatók részére is megjelenési felületet biztosíthatnak. A túrázók számára a helyszínen kialakított 

információs pontok, „infotáblák” a tájékozódást is nagyban segítik, akár QR-kódokkal kiegészítve. 

A marketingtevékenység egyik fontos feladata az értékesítés (MI3), amelyek többek között a 

csomagajánlatok kidolgozását és promotálását, az egységes térségi kártya bevezetését, fejlesztését, 

garantált túrák szervezését is magában foglalja.  

 

I.1.6 Szervezetfejlesztés – Koordináció és menedzsment 

A koordináció és menedzsment területét 4 intézkedés érinti. (A szervezeti kérdéskörrel részletesebben 

később foglalkozunk.) 

A térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet létrehozása és működtetése (KM1) kiemelt feladat. 

A szervezet feladatai közé tartozik a monitoringrendszer kialakítása és működtetése (KM2), az ehhez 

kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása, a térségi szereplők közötti együttműködések 

elősegítése, térségen átnyúló együttműködések kialakítása (KM3), valamint oktatások, képzések 

lefolytatása (KM4) is. 
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II. A STRATÉGIA CSELEKVÉSI TERVE 
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II.1 Cselekvési terv 

Az előző fejezetben meghatároztuk a stratégiában definiált 6 fejlesztési célhoz kapcsolódó átfogó 

intézkedéseket. Ezek az intézkedések több-kevesebb, egymástól elkülöníthető tevékenységre 

bonthatók, de ezek együttesen szolgálják az intézkedések során megfogalmazott célok teljesülését. 

Az egyes tevékenységek jól definiálható és ütemezhető feladatokat fognak össze, amelyek 

általánosságban a térség egészére fejtik ki hatásukat. Bizonyos tevékenységek között erős kapcsolat, 

multiplikátor hatás is kimutatható. 

A tevékenységek során meghatározott feladatok már konkrét projekteket is definiálnak. Ezek egy része 

az erős területi koncentráció miatt kisebb akcióterületek lehatárolását is lehetővé teszi, ahol a 

beavatkozásokat integráltan, egymásra épülve szükséges megvalósítani. 

 

II.1.1. ábra: A stratégia beavatkozási logikája 

 

Jelen fejezetben az egyes intézkedéseket tevékenységek és kapcsolódó feladatok szintjén részletezzük. 
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II.1-1. táblázat: Az intézkedésekhez tartozó tevékenységek áttekintése 

Intézkedés Tevékenység 

Sorsz. Név Sorsz. Név 

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 

KK1 
Térségi közlekedési koncepció 
kidolgozása 

KK1-T01 Fenntartható térségi mobilitási terv készítése 

KK1-T02 
Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése a 
térségi turisztikai buszhálózatról 

KK2 
Közösségi közlekedés fenntartható 
fejlesztése 

KK2-T01 Vasúti szolgáltatások fejlesztése 

KK2-T02 Vízi közlekedés fejlesztése 

KK2-T03 Kisvasutak fejlesztésének folytatása 

KK2-T04 
Turisztikai igényekhez igazodó közösségi közlekedési 
menetrendek kialakítása és összehangolása 

KK2-T05 Térségi turisztikai buszhálózat fejlesztése 

KK2-T06 Egységes és integrált tarifarendszer kialakítása 

KK3 
Forgalomcsillapítás, szabályozott 
parkolás 

KK3-T01 Parkolók kialakítása 

KK3-T02 
Parkolásszabályozás, térségi parkolásirányító 
rendszerek, intelligens megoldások alkalmazása 

KK3-T03 Forgalomcsillapított zónák kialakítása 

KK4 Intermodalitás erősítése KK4-T01 
Átszállópontok infrastrukturális és 
szolgáltatásfejlesztése  

KK5 Közútfejlesztés 

KK5-T01 Közúti infrastruktúra fejlesztése 

KK5-T02 Közutak minőségi problémáinak felszámolása 

KK5-T03 Hídfejlesztések 

VONZERŐFEJLESZTÉS 

VF1 
Látogatóközpontok, információs 
pontok fejlesztése 

VF1-T01 Új látogatóközpontok, információs pontok kialakítása 

VF1-T02 Meglévő központok fejlesztése 

VF2 
Élményparkok és -útvonalak 
létesítése, fejlesztése 

VF2-T01 Élményparkok kialakítása 

VF2-T02 Kaland- és élményútvonalak létesítése, fejlesztése 

VF2-T03 Bringaparkok létesítése 

VF3 Komplex kilátóhely-fejlesztés 
VF3-T01 Kilátók, kilátóhelyek létesítése 

VF3-T02 Természetes kilátópontok környezetének rendezése 

VF4 
Bányák látogathatóvá tétele, új 
funkcióval való megtöltése 

VF4-T01 
Felhagyott, rekultivált bányaterületek hasznosítása 
aktív turisztikai célokra 

VF5 
Természeti értékek aktív turisztikai 
fejlesztése 

VF5-T01 
Természeti értékek megóvása, fejlesztése aktív 
turisztikai bemutatása 

VF6 
Épített értékek felújítása, aktív 
turizmusba történő bekapcsolása 

VF6-T01 
Meglévő épített értékek felújítása, aktív turisztikai 
fejlesztése 

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

IF1 Gyalogos túraútvonalak fejlesztése 

IF1-T01 Kijelölt gyalogos túraútvonalak fejlesztése 

IF1-T02 Új gyalogos útvonalak kijelölése 

IF1-T03 (Digitális) tanösvények, tematikus utak 

IF1-T04 Zarándokutak fejlesztése 

IF1-T05 Célcsoport-specifikus útvonalak kialakítása, fejlesztése 

IF1-T06 Pihenőhelyek kialakítása 

IF2 Kerékpáros útvonalak fejlesztése 

IF2-T01 Turisztikai kerékpárutak fejlesztése 

IF2-T02 Erdei kerékpáros útvonalak fejlesztése 

IF2-T03 Kerékpáros pihenőhelyek, centrumok kialakítása 

IF3 Víziturisztikai útvonalak fejlesztése 
IF3-T01 Víziturisztikai útvonalak fejlesztése 

IF3-T02 Víziturisztikai pihenőhelyek kialakítása, fejlesztése 

IF4 Sípályák téli-nyári fejlesztése IF4-T01 Sípályák négyévszakos fejlesztése  
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Intézkedés Tevékenység 

Sorsz. Név Sorsz. Név 

IF4-T02 Szánkópályák kialakítása 

IF5 Lovas turisztikai hálózat fejlesztése 
IF5-T01 Lovasturisztikai útvonalak kijelölése, kialakítása 

IF5-T02 Lovasturisztikai szolgáltatási kínálat bővítése 

IF6 
Aktív turisztikai módváltó 
csomópontok kialakítása 

IF6-T01 
Aktív turisztikai módváltó csomópontok kialakítása 

IF7 Szelfipontok IF7-T01 Szelfipontok tervezése, kialakítása 

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

SZF1 
Aktív turisztikai szálláshelyek 
fejlesztése 

SZF1-T01 Erdei szálláshelyek fejlesztése 

SZF1-T02 Ifjúsági táborok, erdei iskolák létesítése, felújítása 

SZF1-T03 
Zarándokszállások, egyházi szállások turisztikai célú 
fejlesztése 

SZF2 

Kereskedelmi szálláshelyek és 
vendéglátóipari egységek 
fejlesztése az aktív turizmushoz 
kapcsolódóan 

SZF2-T01 
Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése a főbb aktív 
turisztikai útvonalakhoz kapcsolódva 

SZF2-T02 
Vendéglátóipari egységek fejlesztése 

SZF3 Helyi termékek népszerűsítése 
SZF3-T01 

Termelői piacok kialakítása, fejlesztése, aktív 
turizmusba történő integrálása 

SZF3-T02 Rendezvények aktív turizmusba történő bekapcsolása 

SZF4 
Térségi kerékpárkölcsönző-
rendszer kialakítása 

SZF4-T01 
Kerékpárkölcsönző rendszer kiépítése 

SZF5 
Kerékpárszállítás feltételeinek 
javítása a közösségi közlekedésben 

SZF5-T01 Kerékpárszállítás feltételeinek javítása vasúton és hajón 

SZF5-T02 
Kerékpárszállítás feltételeinek megteremtése a térségi 
turisztikai buszhálózathoz kapcsolódóan 

SZF6 
Szolgáltatók minősítési 
rendszerekhez való kapcsolódása 

SZF6-T01 Kerékpárosbarát szolgáltatói hálózat fejlesztése 

SZF6-T02 
Víziturizmushoz kapcsolódó szolgáltatói hálózat 
fejlesztése 

SZF6-T03 Kisállatbarát szolgáltatások fejlesztése 

MARKETING, INFORMÁCIÓ ÉS PROMÓCIÓ FEJLESZTÉSE 

MI1 On-line jelenlét és kommunikáció 

MI1-T01 Egységes brand és arculat kialakítása, kommunikálása 

MI1-T02 Börzsöny-Dunakanyar honlap kialakítása 

MI1-T03 Tartalomgyártás 

MI1-T04 „be social” (közösségi média jelenlét erősítése) 

MI1-T05 On-line jelenlét ösztönzése 

MI2 Off-line promóció és információ 

MI2-T01 Off-line promóció 

MI2-T02 Térképek, turisztikai kiadványok 

MI2-T03 Információs táblák kihelyezése, infopontok kialakítása 

MI3 
Értékesítés; egyéb 
marketingelemek 

MI3-T01 Csomagajánlatok kidolgozása, promotálása 

MI3-T02 Börzsöny-Dunakanyar kártya bevezetése 

MI3-T03 Garantált vezetett túrák 

KOORDINÁCIÓ ÉS MENEDZSMENT 

KM1 
Térségi aktív turisztikai 
menedzsment-szervezet 
létrehozása és működtetése 

KM1-T01 
Egységes térségi aktív turisztikai menedzsment-
szervezet létrehozása 

KM1-T02 A működtetés feltételeinek biztosítása 

KM2 Monitoringrendszer kialakítása KM2-T01 Monitoringozás 

KM3 Együttműködések kialakítása 
KM3-T01 Térségen belüli együttműködések erősítése, ösztönzése 

KM3-T02 Térségen átnyúló együttműködések kialakítása 

KM4 Képzés, oktatás  
KM4-T01 Szemléletformálás, környezeti nevelés 

KM4-T02 Túravezetők képzése 

 

  



   
   

 
  15 

 

II.1.1 Közlekedésfejlesztés 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK1-T01 Fenntartható térségi mobilitási terv készítése 

CÉL: 

Térségi szemléletű fenntartható térségi mobilitási terv (SUMP) elkészítése, amely a fenntartható 

közlekedési módokat helyezi a fókuszba, s meghatározza a fejlesztési irányokat. A tervnek részletes 

forgalom- és igényfelmérésre kell alapoznia, megalapozva a legfontosabb beavatkozási szükségleteket. A 

tervben kiemelt figyelmet kell fordítani az egész térségre vonatkozóan a turisztikai és szabadidős 

kerékpáros hálózati fejlesztésekre. 

INDIKÁTOR 

• Elkészült térségi mobilitási terv (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Terv elkészítése (2022) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, partnerek: Magyar Közút, közösségi közlekedési 

szolgáltatók, települési önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Ipoly-völgyi kerékpárhálózatfejlesztési tanulmányterv készítése 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 

KK1-T02: Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése a térségi 

turisztikai buszhálózatról 

CÉL: 

A Börzsöny-Dunakanyar térségében, a belső területek személyautó-terhelését csökkentő, a vasút- és 

hajóállomásokat, nagyobb parkolókat felfűző turisztikai ráhordó (shuttle) buszhálózat rendszerének 

kialakítására és működtetésére részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 

elvégzése. Cél, hogy egy egyedi arculattal rendelkező, regionális turisztikai e-busz (vagy más 

nullemissziós) közlekedési rendszer kialakítása, több viszonylatban a fő belépési pontokról a belső aktív 

turisztikai gócpontokhoz (a buszoknak képesnek kell lenniük nagykapacitású kerékpárszállításra is). 

INDIKÁTOR 

• Elkészült megvalósíthatósági tanulmány (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• RMT elkészítése (2022) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, partnerek: Magyar Közút, közösségi közlekedési 

szolgáltatók, települési önkormányzatok, DINPI, Ipolyerdő Zrt.   

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK2-T01: Vasúti szolgáltatások fejlesztése 

CÉL: 

A Budapest-Vác-Szob vasútvonalon a korszerű járműveknek köszönhető szolgáltatási színvonal 

folyamatos fenntartása, a kerékpárszállítás feltételeinek igényekhez igazodó további javítása. A Börzsöny 

keleti oldali kaputérségeinek fejlesztéséhez szükséges a rendkívül elavult Vác-Drégelypalánk-

Balassagyarmat vasútvonalon a szolgáltatás minőségének fejlesztése, különös tekintettel a nagyobb 

volumenű kerékpárszállításra, középtávon korszerűbb járművek forgalomba állításával legalább 

hétvégenként. Határmenti együttműködésben vizsgálandó a Drégelypalánk – Ipolyhídvég vasúti 

szárnyvonal visszaépítésének hosszabb távon történő megvalósíthatósága. 

INDIKÁTOR 

• Kerékpárszállításra alkalmas férőhelyek száma a Vác-Drégelypalánk-Balassagyarmat vonal 

hétvégi járatain (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• kerékpáros szerkocsik üzembe állítása a Vác-Drégelypalánk-Balassagyarmat vonalon (2021-

2022) 

• korszerűbb járművek üzembe állítása a Vác-Drégelypalánk-Balassagyarmat vonalon (2022-2025) 

ÉRINTETTEK 

MÁV, AÖFK, ITM, NIF 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK2-T02: Vízi közlekedés fejlesztése 

CÉL: 

A 2020-ban rendkívül sikeresnek bizonyult vízi közlekedési modell folyamatos fenntartása a nyári 

szezonban kedvező tarifával. Menetrendszerinti hajójáratok indítása a Dunakanyarba, hop on – hop off 

járatok igényekhez igazodó bővítése, ehhez kapcsolódódóan kikötőfejlesztés turisztikai szolgáltatásokkal 

kombinálva. A dömösi rév újraindítása. Elektromos hajók üzembe állítása. 

INDIKÁTOR 

• Napi hajóforgalom a Dunakanyarban (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Budapest-Dunakanyar, Vác-Dunakanyar menetrendszerinti járatok indításának vizsgálata (2022-

2023) 

• kikötőfejlesztés (infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés) (2022-2025) 

• elektromos hajó(k) beszerzése (2022-2023) 

• Dömösi rév újraindítása (DINPI látogatóközpont elkészültét követően, 2023) 

• Dömösi-átkelés és a csatlakozás biztosító MÁV megállóhely közötti kapcsolat koordinációja 

(2023) 

ÉRINTETTEK 

MAHART Passnave, MÁV 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK2-T03: Kisvasutak fejlesztésének folytatása 

CÉL: 

A Börzsöny térségében a kisvasutak turisztikai szerepe kimagasló, de tovább növelhető. Nincs olyan 

térség, ahol ennyi kisvasút üzemelne, s a tágabb térségben további fejlesztésre alkalmas vonalak is 

fejleszthetők a meglévő infrastruktúrára alapozva (Diósjenő-Bánk-Romhány, Alsópetény-Felsőpetény). A 

Királyréti kisvasút esetében a vasútvonal mindkét irányban történő meghosszabbítása segítheti a 

megközelíthetőség javítását. A pálya- és járműfelújításokon túl fontos a kisvasutak innovatív fejlesztése, 

a tájékoztatásban, edukációban való hasznosítása fedélzeti eszközökkel stb. Fontos feladat a 

kerékpárszállítási kapacitások és szolgáltatások bővítése. A kisvasúti menetrend igényekhez igazítása 

folyamatos feladat. 

INDIKÁTOR 

• A kisvasutakon szállított kerékpárok száma évente (db) 

• A kisvasúti forgalom növekedése vonalanként (fő/%) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• pálya- és járműfelújítások (2021-2023) 

• királyréti kisvasút meghosszabbítása (2023-2025) 

• kisvasúti szolgáltatások fejlesztése (folyamatos) 

• a nógrádi kisvasúti fejlesztésekre megvalósíthatósági tanulmány készítése (fejlesztői szándékhoz 

igazodva) 

ÉRINTETTEK 

Ipolyerdő Zrt, AÖFK, MÁV, Nógrád megyei Önkormányzat, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 

KK2-T04: Turisztikai igényekhez igazodó közösségi közlekedési menetrendek 

kialakítása és összehangolása 

CÉL: 

A MÁV, Volánbusz, MAHART Passnave, kisvasutak, valamint a fejlesztendő térségi turisztikai buszok 

menetrendjének egymáshoz igazítása úgy, hogy a közösségi közlekedés menetrendje, sűrűsége minél 

jobban igazodjon a kereslethez, s alkalmas legyen arra, hogy az autóról minél többen átterelhetőek 

legyenek (ösztönzéssel, tiltással). A harmonizálásnál a túrázók számára a célállomásra való megérkezés 

és távozás menetrendi időpontját is az igényekhez szükséges igazítani. 

INDIKÁTOR 

• Átlagos átszállási idő csökkenése (%) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• igényvezérelt megoldások alkalmazásának vizsgálata (vízi, kisvasúti és buszközlekedésben) 

• kisvasúti menetrend vasúti és hajómenetrendekhez igazítása 

• térségi turisztikai buszok menetrendjének kialakítása a vasúti és hajómenetrendekhez igazodva 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, AÖFK, MÁV, MAHART, Ipolyerdő 
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KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK2-T05: Térségi turisztikai buszhálózat fejlesztése 

CÉL: 

A KK-T01-T02 tevékenységekhez igazodva, az RMT eredményei alapján, akár több ütemben kiépíteni a 

hálózatot. Cél egy egyedi arculattal rendelkező, regionális turisztikai e-busz (vagy nullemissziós) 

közlekedési rendszer kialakítása, több viszonylatban a fő belépési pontokról a belső aktív turisztikai 

gócpontokhoz (a buszoknak képesnek kell lenniük nagykapacitású kerékpárszállításra is). 

INDIKÁTOR 

• Térségi turisztikai buszjáratok átlagos száma hétvégenként (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• e-buszbeszerzés (2023-2024) 

• szükséges infrastruktúra kialakítása (telephely, megállók stb.) (2023-2024) 

• működtető szervezet kiválasztása (2023-2024) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK2-T06: Egységes és integrált tarifarendszer kialakítása 

CÉL: 

Olyan térségi szinten kidolgozott és alkalmazott tarifarendszer kialakítása, mely motivál az autók 

mihamarabbi letételére, a közösségi közlekedés igénybevételére, sőt a térségbe eleve közösségi 

közlekedéssel való érkezésre. Ehhez olyan kombinált tarifarendszer szükséges, mely a parkolási, kisvasúti 

és shuttle-busz díjakat is figyelembe veszi, s minden fajta közösségi közlekedési eszközre alkalmazható, 

versenyképes napi tarifát kínál (ehhez kiváló kiindulási pont a 2020 nyarán bevezetett 24 órás összevont 

közlekedési jegy, mellyel a MÁV, a Volánbusz és a MAHART helyi járatai is igénybe vehetők – ennek 

területi kiterjesztését érdemes vizsgálni). 

INDIKÁTOR 

• kidolgozott és bevezetett kombinált tarifastruktúra (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• kombinált tarifastruktúra kidolgozása, egyeztetése a térségi turisztikai buszhálózat és a 

parkolásszabályozási rendszer bevezetéséhez kapcsolódva (2023-24) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, AÖFK, MÁV, MAHART, Ipolyerdő 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK3-T01: Parkolók kialakítása 

CÉL: 

Cél a térség külső belépési pontjain a parkolási infrastruktúra fejlesztése, az autósok egyre nagyobb 

részét megállítva a térség külső pontjain, valamint a belső pontokon elsősorban már eddig is parkolásra 

használt helyszínek rendezése, barnamezős területek használata, rendezett (pl. automata sorompóval 

ellátott) infrastruktúra kialakítása. A főbb turisztikai belépőpontokon, fogadóterületeken, a közösségi 

közlekedés csomópontjaiban nagy kapacitású parkolók kialakítása. Kiemelt helyszínként Vác 

vasútállomás térsége (akár további bővítéssel), az M2-12. sz. főút csomópont környéke (pl. nem használt 

ipari területen, vagy a körforgalom térségében), valamint nógrádi településeken a vasútállomások 

térségében (Nógrád, Diósjenő, Nagyoroszi) javasolt. A dunakanyari településeken csak a királyréti vasút 

indulási pontjához és a szobi vasútállomáshoz kapcsolódó parkolófejlesztés támogatható, az értékes 

Duna-menti területeket nem szabad nagy kapacitású parkolókkal beépíteni. Kiemelt projektként javasolt 

a Dunakanyar kapuja nagykapacitású parkoló kialakítása Vác és Verőce között, az M2-höz közel. 

A meglévő parkolók kapacitását, ahol lehet, növelni szükséges, szolgáltatási színvonalukat emelni kell 

(szelektív hulladékgyűjtés, vízvételi lehetőség, WC, térvilágítás, térfigyelő kamera stb.), és egységes 

arculattal kell ellátni (jelzések, feliratok, utcabútorok stb.). A parkolókat javasolt számozni, így a 

kommunikációs anyagokon (térképek, táblák stb.) hivatkozhatók, s az egyes attrakciók megközelítéséhez 

eszerint javasolhatók. 

INDIKÁTOR 

• újonnan létesített fizetős parkolóhelyek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• a térségi parkolási koncepció alapján a parkolók kialakítása (2023-24) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, önkormányzatok, Ipolyerdő, MÁV, DINPI 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 

KK3-T02: Parkolásszabályozás, térségi parkolásirányító rendszerek, 

intelligens megoldások alkalmazása 

CÉL: 

A térségben, különösen a Dunakanyarban és egyes kiemelt területeken meglévő parkolási problémák 

kezelésére komplex megoldások szükségesek szabályozási és intelligens megoldások együttes 

használatával. A parkolóhelyek optimális kihasználása és az egyéni gépkocsiforgalom minimalizálása 

érdekében térségi parkolásirányító rendszer kialakítása javasolt, melynek keretében az egyes parkolók 

aktuális telítettségi adatai alapján kijelzőkön, illetve mobiltelefonos alkalmazáson keresztül 

megjeleníthető az egyes parkolók foglaltsága, így az érkezők irányíthatók, a felesleges parkolókereső 

forgalmi terhelés csökkenthető. A parkolásirányító rendszer hatókörét Váctól északra az M2-12. sz. út 

csomópontjától javasolt kialakítani. 

Mindemellett további szabályozási megoldások is szükségesek. Egyrészt forgalomtechnikai eszközökkel, 

táblázással korlátozni kell a parkolást a közterületek, utak mentén azon helyeken, ahol nem kívánatos. 

Különösen a dunakanyari településeken belül javasolt a parkolásra egyáltalán nem, vagy turisták (nem 

helyiek) számára nem használható területek jelölése egyszerű felfestéssel, táblázással (pl. a 

parkolóhelyek szín szerinti megkülönböztetésével). 
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INDIKÁTOR 

• térségi parkolásirányító rendszerbe vont parkolóhelyek száma (db) 

• turisták számára használható belterületi parkolók száma a Dunakanyarban (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• helyi önkormányzati parkolási szabályozás megalkotása térségi együttműködésben (2022) 

• beléptetőrendszer (sorompó, jegykiadó automata, kamerarendszer, fizetőautomata) telepítése 

a parkolókba (2022-2025) 

• kijelzők beszerzése és telepítése (2024) 

• mobiltelefonos alkalmazás bevezetése (2024) 

• központi és kommunikációs rendszer kialakítása (2024) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, Magyar Közút, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK3-T03: Forgalomcsillapított zónák kialakítása 

CÉL: 

Az autós vendégforgalom bizonyos időszakokban történő korlátozására akár a településeken belül, akár 

a külterületeken vizsgálandó bizonyos útvonalakon, zónákban. A megvalósítás során több megoldás is 

átgondolandó az egyes helyszínek esetében (pl. sorompólétesítés, behajtási díj, forgalomtechnikai 

megoldások, behajtási engedélyek). Fontos a már ma is meglévő korlátozások erőteljesebb betartatása, 

szankcionálása, s ehhez a szükséges humán kapacitások megteremtése. Fontos intézkedési irány, hogy a 

Kemence-Diósjenő útvonal kerüljön le a google tervezőről. 

INDIKÁTOR 

• a KK1-T01 tevékenység keretében megvalósult terv alapján kerülhet meghatározásra 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• a KK1-T01 tevékenység keretében megvalósult terv alapján kerülhet meghatározásra 

ÉRINTETTEK 

Ipolyerdő, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK4-T01: Átszállópontok infrastrukturális- és szolgáltatásfejlesztése 

CÉL: 

Fontos feladat, hogy a különböző közlekedési módok és eszközök találkozási pontjain olyan minőségű 

szolgáltatás valósulhasson meg, mely az eszközváltás során szükséges időeltöltést is színvonalassá teszi 

ill. lehetőséget ad szolgáltatások igénybevételére. Így a vasút- és hajóállomások intermodalitásának 

javítása, ott aktív turisztikai szolgáltatások (pl. kerékpár- és vízisporteszköz kölcsönzés), az eszköztárolás 

lehetőségei is adottak legyenek.  

INDIKÁTOR 

• közlekedési eszközváltó helyeken fejlesztett szolgáltatások száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• A KK-T01 tevékenységekhez igazodva 

ÉRINTETTEK 

MÁV, MAHART, önkormányzatok, szolgáltatók 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK5-T01: Közúti infrastruktúra fejlesztése 

CÉL: 

A térség fejlesztése szempontjából az M2 Vác – Parassapuszta közötti szakaszának megépítése jelentős 

változást hozhat, jobban pozicionálva a nógrádi területeket a börzsönyi aktív turizmus belépési 

pontjaiként keletről és északról is, illetve kaput nyitva az út nyomvonalától keletre eső térség erősebb 

turisztikai integrálására is. 

INDIKÁTOR 

• kiépülő gyorsforgalmi úthálózat hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tervezés, engedélyeztetés (2025-ig) 

• kivitelezés (2025-2030) 

ÉRINTETTEK 

ITM, NIF 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK5-T02: Közutak minőségi problémáinak felszámolása 

CÉL: 

A közutak minőségi problémái komoly akadályozói a térség aktív turisztikai fejlődésének, mind a 

megközelíthetőség, mind a kerékpáros turizmus szempontjából. A minőségi problémák jellemzően 

hosszú szakaszon meglévő útburkolati hibákat ill. közlekedésbiztonsági szempontból nem megfelelő 

csomóponti és egyéb megoldásokat jelentenek, melyek javítása elsőrendű, különös tekintettel az Ipoly-

menti és a nógrádi térségben. 

INDIKÁTOR 

• felújított közutak hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• a stratégia időtávján belül folyamatos a források rendelkezésre állásának függvényében 

(közlekedésbiztonsági fejlesztések, burkolatjavítás) 

ÉRINTETTEK 

Magyar Közút Zrt., önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK5-T03 Hídfejlesztések 

CÉL: 

Az Ipolyon több híd építése várható a jelenleg építés alatt álló Ipolydamásd–Helemba híd mellett. 2012. 

február 27-én államközi szerződést írtak alá a Vámosmikola–Ipolypásztó híd újjáépítéséről, 2019. május 

28-án pedig az Ipolyhídvég és Drégelypalánk közötti hídról. További tervekben szerepel az Ipolytölgyes – 

Ipolykiskeszi, a Vámosmikola –Ipolyszakállos és a Tésa – Ipolyvisk (itt az Ipoly szlovák oldalon van, melyen 

közúti híd is található, magyar oldalról csak közúti csatlakozás építése szükséges) összekötés kialakítása 

is. Duna feletti híd a térségben Vác és a Szentendrei-sziget között tervezett (az aktív turisztikai térségtől 

délre). 

INDIKÁTOR 

• Új hidak száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tervezés (Vámosmikola–Ipolypásztó ill. Ipolyhídvég és Drégelypalánk közötti híd esetében 2021-

25 között; továbbiak 2025 után) 

• kivitelezés (2025 után Vámosmikola–Ipolypásztó ill. Ipolyhídvég és Drégelypalánk közötti híd, 

továbbiak 2030 után) 

ÉRINTETTEK 

ITM, NIF, Magyar Közút 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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II.1.2 Vonzerőfejlesztés 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE VF1-T01: Új látogatóközpontok, információs pontok kialakítása 

CÉL: 

A főbb belépési pontokon új látogatóközpontok, információs pontok kialakítása elsősorban üresen álló 

vagy alulhasznosított ingatlanok funkcióváltásával. Az attrakciószegény területeken a látogatópont olyan 

ún. landart is lehet, amely kialakításában, megjelenésében önmagában is attrakciót képezhet. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan kialakított látogatóközpont (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Látogatóközponttá, információs ponttá fejleszthető, már meglévő épületek kataszterének 

összeállítása (2021) 

• Térségi jelentőségű látogatóközpontok, információs pontok helyszíneinek meghatározása, 

koncepció kialakítása (2021-2022) 

• Landart helyszínének kijelölése, építészeti ötletpályázat kiírása (2023-2024) 

• Látogatóközpontok kialakítása, tartalomfejlesztés (2025-2028) 

• Fejlesztésekhez kapcsolódóan információs pontok kialakítása (2023-2025) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, DINPI, BNPI, Ipolyerdő Zrt., szolgáltatók, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE VF1-T02: Meglévő látogatóközpontok, információs pontok fejlesztése 

CÉL: 

A már meglévő, vonzerőt is jelentő, turisztikai központként is funkcionáló épületek funkcióbővítésével, 

további fejlesztésével még magasabb látogatói élményt nyújtó központok kialakítása lehetőség szerint a 

jármódok kombinálásával. 

INDIKÁTOR 

• Funkcióbővítéssel fejlesztett látogatóközpontok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Forrásallokáció, pénzügyi fedezet biztosítása (2022) 

• Megvalósítás (2024-2025) 

ÉRINTETTEK 

DINPI, Ipolyerdő Zrt., szolgáltatók, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE VF2-T01: Élményparkok kialakítása 

CÉL: 

A turisztikailag kevésbé frekventált területeken „adrenalindús” és/vagy egyedi élményt kínáló attrakciók, 

kalandparkok kialakítása. Az élményparkok lehetnek jármód-, és/vagy korosztályspecifikusak is. 

INDIKÁTOR 

• Létrehozott kalandparkok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Projektek validálása, szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-2022) 

• A kiválasztott projektekre részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 

készítése (2022-2024) 

• Megvalósítás (első projekt: 2025-2028) 

ÉRINTETTEK 

DINPI, BNPI, Ipolyerdő Zrt., önkormányzatok, tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE VF2-T02: Kaland- és élményútvonalak létesítése, fejlesztése 

CÉL: 

Jármódspecifikus, attrakcióként is értelmezhető útvonalak fejlesztése (gyalogos élménytúrák, 

élménylabirintus, szurdoktúra útvonal, függőhidak, lombkorona sétány, zipline, rollerpályák), valamint 

meglévő vasúti pályák (pl. Diósjenő – Romhány) felhasználásával élményelemek fejlesztése. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan létesített, jármódspecifikus attrakció száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• projektötletek összegyűjtése, validálása (2021) 

• szükséges egyeztetések lefolytatása, projektkiválasztás (2021-2022) 

• élménypályák létesítése (2023-2025) 

• felhagyott vasútvonalak hasznosítási lehetőségének vizsgálata (2021-2023) 

ÉRINTETTEK 

DINPI, BNPI, Ipolyerdő Zrt., önkormányzatok, tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE VF2-T03: Bringaparkok létesítése 

CÉL: 

A kerékpáros szabadidős és sport infrastruktúra kínálat bővítése, a fiatalok, gyerekek 

kerékpárkezelésének fejlesztése, az erdei kerékpározás élményének legális helyszínen történő 

biztosítása. Bringaparkok jelentős kerékpáros vendégforgalmat is generálhatnak. 

INDIKÁTOR 

• Létrehozott bringaparkok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Projektelőkészítés (2021-2023) 

• Forrásszerzés, megvalósítás (2023-2028) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MAKETUSZ, önkormányzatok, magánszereplők 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE VF3-T01: Kilátók, kilátóhelyek létesítése 

CÉL: 

Egyedi kilátást nyújtó pontokon és/vagy attrakciószegény területeken új kilátók építése és ehhez 

kapcsolódó komplex környezetrendezés. 

INDIKÁTOR 

• Épített kilátók száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Projektek, projektötletek összegyűjtése (2021) 

• Helyszínek, tervek, elképzelések összehangolása, validálása (2021- 2022) 

• A kiválasztott helyszínekre/tervekre részletes környezeti fenntarthatósági terv készítése (2023) 

• Megvalósítás (2024-2028) 

ÉRINTETTEK 

DINPI, BNPI, Ipolyerdő Zrt., MTSZ, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE VF3-T02: Természetes kilátópontok környezetének rendezése 

CÉL: 

A természetes kilátópontok és környezetük komplex, a környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartó 

rendezése. A turistautak által felfűzött, jó panorámát nyújtó természetes kilátópontokon a kilátáshoz 

való jobb hozzáférés biztosítása. 

INDIKÁTOR 

• Rendezett, megújított kilátópontok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Meglévő és potenciális természetes kilátópontok és környezetük állapotfelmérése (2021-2022) 

• Cselekvési-fenntartási terv és ütemezés elkészítése, szükséges egyeztetések lefolytatása (2022) 

• Komplex környezetrendezés, karbantartás (2021-től folyamatosan) 

• fotólesek létesítése (opcionális) 

ÉRINTETTEK 

Ipolyerdő Zrt., DINPI, BNPI, MTSZ, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
VF4-T01: Felhagyott, rekultivált bányaterületek hasznosítása aktív turisztikai 

célokra 

CÉL: 

A Börzsöny-Dunakanyar térségében található, felhagyott bányák látogathatóvá tétele, aktív turizmusba 

történő integrálása, egyedi attrakcióvá történő fejlesztése; a bányászati hagyományok, geológiai és 

kultúrtörténeti értékek megismerése és élményalapú, interaktív bemutatása. 

INDIKÁTOR 

• Aktív turizmus számára hasznosított bányaterület száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• A felhagyott bányák állapotának felmérése (2022-2023) 

• A felhagyott bányák komplex turisztikai hasznosítására tanulmánytervek kidolgozása (2023-

2025) 

• Pilot projekt keretében egy látványbánya-bemutató megvalósítása (2025-2027) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, DINPI, BNPI, ITM, MBFSZ, MNV Zrt., vagyonkezelők, önkormányzatok, tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
VF5-T01: Természeti értékek megóvása, fejlesztése aktív turisztikai 

bemutatása 

CÉL: 

Az értékes természeti, táji és kultúrtörténeti örökségek megóvása, rekonstrukciója, elérhetőségének, 

megközelíthetőségének, bemutathatóságának javítása. 

INDIKÁTOR 

• megújított természeti érték száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• állapotfelmérés, aktív turisztikai hasznosítás lehetőségeinek számbavétele (2021-2022) 

• rekonstrukciós tervek elkészítése (2022-2023) 

• természeti értékek és környezetük megújítása (2024) 

• egyéb, településképi szempontból meghatározó zöldfelületek megújítása (2024) 

ÉRINTETTEK 

DINPI, BNPI, Ipolyerdő, NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., Lechner Tudásközpont, 

önkormányzatok, tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE VF6-T01: Meglévő épített értékek felújítása, aktív turisztikai fejlesztése 

CÉL: 

A Börzsöny-Dunakanyar térségében található, túraútvonalakhoz kapcsolódó és/vagy tematikus 

útvonalakba bekapcsolható épített értékek felújítása, attrakcióvá fejlesztése. (A felújítások a Magyar Falu 

Program keretében is megvalósulhatnak.)  

INDIKÁTOR 

• Felújított épített értékek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Állapotfelmérés, az aktív turizmusba bekapcsolható örökségek kiválasztása (2021-2022) 

• Régészeti feltárás, szükséges egyeztetések lefolytatása (2022-2024) 

• Turisztikailag is jelentős vonzerőt jelentő templomok, egyházi létesítmények felújítása (2022-

2024) 

• Egyéb épített értékek látogathatóvá tétele (2023-2028) 

• Várromok részleges helyreállítása, látogathatóvá tétele (2025-2030) 

ÉRINTETTEK 

örökségvédelmi intézmények, DINPI, BNPI, Lechner Tudásközpont, önkormányzatok, egyházak 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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II.1.3 Infrastruktúra fejlesztése 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF1-T01: Kijelölt gyalogos túraútvonalak fejlesztése 

CÉL: 

Meglévő gyalogos túraútvonalak fejlesztése (kitáblázás, karbantartás), úthibák felszámolása, szükség 

esetén az útvonalak korrekciója.  

INDIKÁTOR 

• Felújított útvonalak hossza (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• A túraútvonalak állapotfelmérése (folyamatos) 

• burkolatjavítás (2021-től) 

• táblák, jelölések pótlása (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MTSZ, DINPI, BNPI, BKTE, Ipolyerdő Zrt, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF1-T02: Új gyalogos útvonalak kijelölése 

CÉL: 

Tematikus gyalogos útvonalak kijelölése elsősorban a térség eddig kevésbé ismert desztinációiban 

(kiemelten a nógrádi térségben). A felfestések helyett – ahol lehetséges – a digitális útvonalkijelölések 

élveznek prioritást. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan kialakított gyalogos útvonalak hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Új gyalogos utak térségi koncepció alapján történő előkészítése, az igények térségi szintű 

összehangolása (2021-2022) 

• Új gyalogos utak létrehozása (2023-tól) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MTSZ, BNPI, DINPI, Ipolyerdő Zrt, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF1-T03: (Digitális) tanösvények, tematikus utak kialakítása, fejlesztése  

CÉL: 

A térségben már kialakított tanösvények élményalapú fejlesztése, digitalizálása, kis számban egyedülálló 

értékeket bemutató (digitális) tanösvények, tematikus utak kialakítása, a kialakítás lehetőségeinek (és 

szükségességének) vizsgálata, valamint a meglévő tanösvények egységes minőségbiztosítási rendszer 

alapján történő felmérése, fejlesztése. 

INDIKÁTOR 

• Felújított tanösvények száma (db) 

• Újonnan kialakított (digitális) tanösvények száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Meglévő tanösvények állapotának felmérése (2021-2022) 

• Meglévő tanösvények élményközpontú fejlesztése, felújítása (2022-2023) 

• Új tanösvények, tematikus utak térségi koncepció alapján történő előkészítése, az igények 

térségi szintű összehangolása, szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-2022) 

• Új tanösvények, tematikus utak létrehozása (2023-tól) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, DINPI, BNPI, Ipolyerdő Zrt, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF1-T04: Zarándokutak fejlesztése 

CÉL: 

A térségben már kialakított zarándokútvonalak, zarándokút-állomások fejlesztése, új útvonalak 

kialakítása, szükség esetén az útvonalak módosítása. 

INDIKÁTOR 

• A térségbe érkező zarándokok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Meglévő zarándokutak állapotának felmérése (2021-2022) 

• Meglévő zarándokutak fejlesztése, felújítása (2022-2023) 

• Új zarándokutak térségi koncepció alapján történő előkészítése, az igények térségi szintű 

összehangolása, szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-2022) 

• Új zarándokútvonalak létrehozása (2023-tól) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MTÜ, Pálosrend, DINPI, BNPI, Ipolyerdő Zrt, önkormányzatok, egyházak 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF1-T05: Célcsoport-specifikus útvonalak kialakítása, fejlesztése 

CÉL: 

A meglévő útvonalakon, illetve arra felfűzve célcsoportspecifikus (pl. kutyás körök, akadálymentesített 

útvonalak, babakocsis útvonalak, madárles-utak, terepfutó körök stb.) útvonalak kialakítása – ahol 

lehetséges, a szükséges infrastruktúra kiépítésével. 

INDIKÁTOR 

• Célcsoport-specifikus útvonalak hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Egyeztetések lefolytatása a célcsoportok képviselőivel, szakmai szervezeteivel (2021-2022) 

• Megvalósítás (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MTSZ, DINPI, BNPI, Ipolyerdő Zrt, Magyar Madártani Egyesület, önkormányzatok, szakmai 

szervezetek 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF1-T06 Pihenőhelyek kialakítása 

CÉL: 

Gyalogos (vagy több jármóddal kombinálható) pihenőhelyek kialakítása a főbb turistaútvonalak mentén, 

ehhez kapcsolódóan erdei játszóterek, interaktív játszóterek, szabadtéri kondiparkok létesítése, 

nyilvános mosdók kialakítása. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan kialakított pihenőhelyek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• pihenőhelyek, erdei játszóterek, kondiparkok helyszínének kiválasztása (2021-2022) 

• szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-2022) 

• megvalósítás (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MTSZ, DINPI, BNPI, Ipolyerdő Zrt, önkormányzatok, szakmai szervezetek 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF2-T01: Turisztikai kerékpárutak fejlesztése  

CÉL: 

A Börzsöny-Dunakanyar térségben a kiépített kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása csak 

korlátozottan szükséges, hiszen az alacsony forgalmú utak jellemzően kerékpározásra megfelelőek. 

Bizonyos területeken azonban fejlesztésre van szükség részben közlekedésbiztonsági, részben hálózati 

szempontból.  Elsősorban az EuroVelo 6-hoz való kapcsolatok javítása, az Ipoly-menti hálózat kialakítása, 

a Nógrádi-medence közlekedésbiztonsági szempontból indokolt fejlesztései kaphatnak prioritást. 

INDIKÁTOR 

• Kiépített térségi kerékpárút hálózat hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Kerékpárutak tervezése, előkészítése (2021-2025) 

• Kerékpárutak kialakítása (2023-2025, melyeknek a tervezése 2023-ig megtörténik) 

• Kerékpárutak kitáblázása (2022-2025) 

• Kerékpáros pihenők kialakítása (folyamatosan a tervezést követően) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, Nógrád megyei Önkormányzat, Pest megyei Önkormányzat, Magyar Közút Zrt. 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF2-T02: Erdei kerékpáros útvonalak fejlesztése 

CÉL: 

A Börzsöny már kijelölt erdei kerékpáros útvonalainak minőségfejlesztése számos szakaszon szükséges. 

A jelenleg burkolt (aszfalt, kövezett) utak burkolatának felújítása mellett a jelenleg még burkolatlan 

(időjárásfüggő) földutak kiépítése is szóba jöhet. Az utak mentén pihenők, megállók létesítése is, ahol 

lehet.  

INDIKÁTOR 

• Felújított burkolatú, kerékpározásra kijelölt erdészeti utak hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Erdei kerékpáros útvonalak (burkolat)fejlesztése (folyamatosan) 

• Jelölések felújítása, irányító táblák kihelyezése 

ÉRINTETTEK 

Ipolyerdő Zrt., önkormányzatok, kerékpáros civil szervezetek 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Ipolyerdő erdei kerékpárút-hálózat fejlesztése 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF3-T01: Víziturisztikai útvonalak fejlesztése 

CÉL: 

Elsősorban az Ipolyon a víziturisztikai útvonalak fejlesztése, lehetőség szerinti akadálymentesítése 

(torlaszok, zúgók), kitáblázása, on-line túratervező létrehozása. 

INDIKÁTOR 

• Megújított víziturisztikai útvonal hossza (fkm) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• állapotfelmérés (2021) 

• fejlesztési szükségletek meghatározása (2021-2022) 

• megvalósítás (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

MKKSZ, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF3-T02: Víziturisztikai pihenőhelyek kialakítása, fejlesztése 

CÉL: 

A Duna és az Ipoly-menti megállópontok fejlesztése. Kikötők, sólyák, információs táblák és szálláshelyek 

fejlesztése, az Ipoly mentén parkolók, pihenőhelyek kialakítása. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan kialakított víziturisztikai megállóhelyek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• felmérés (2021-2022) 

• előkészítés (2022-2023) 

• megvalósítás (az útvonalak és a pihenőhelyek kialakítása időben párhuzamos, 2022-től) 

ÉRINTETTEK 

MKKSZ, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF2-T03: Kerékpáros pihenőhelyek, centrumok kialakítása 

CÉL: 

A kerékpáros turisták megállítása, bizonyos pontokon a kerékpározást segítő kiegészítő szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések. Kerékpáros pihenőpontok kialakítása padokkal, asztalokkal, 

esőbeállóval, tűzrakóhellyel, szemetessel, kerékpártárolóval a frekventált helyszíneken. 

INDIKÁTOR 

• Létrehozott kerékpáros pihenőhelyek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tervek, engedélyek (2022) 

• megvalósítás (2023-tól) 

ÉRINTETTEK 

Ipolyerdő, Magyar Közút, önkormányzatok, magánszereplők 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF4-T01: Sípályák négyévszakos fejlesztése  

CÉL: 

A sípályák négyévszakos hasznosítása mind a téli, mind a nyári szezonban történő hasznosítás kapcsán 

előtérbe kerülhet. Téli használat jelenleg csak a Nagy-hideg-hegyen jellemző, a nyári használat korábban 

működő pályák esetében is erősödhet (gyepsí, kerékpár stb.) 

INDIKÁTOR 

• A sípályákon megjelenő új szolgáltatások száma (db)  

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tervezés (2021-2023) 

• megvalósítás (2023-2025) 

ÉRINTETTEK 

szolgáltatók, DINPI 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF4-T02: Szánkópályák kialakítása  

CÉL: 

A térségben jelenleg nincs szánkópálya, ugyanakkor részben helyi, részben térségi igények is vannak. A 

térség a havas napok relatíve magasabb száma alkalmas lehet e területen nagyobb téli vonzásra. 

Szánkópályát ott lehet kialakítani, ahol a parkolási feltételek is megteremthetők. 

INDIKÁTOR 

• Új szánkópályák száma (db)  
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FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tervezés (2021-2023) 

• megvalósítás (2023-2025) 

ÉRINTETTEK 

szolgáltatók, DINPI,  

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF5-T01: Lovasturisztikai útvonalak kijelölése, kialakítása 

CÉL: 

Cél a Börzsöny térségében lovastúraútvonalak kialakítása (felfestéssel, digitális útvonallal stb.), részben 

kapcsolódva a jelenlegi szolgáltatókhoz, részben a majdan kiépülő Eurohorse útvonalhoz, amelyhez az 

infrastrukturális feltételek megteremtése is szükséges. Az útvonalakat úgy javasolt kialakítani, hogy a 

kerékpáros és a frekventált gyalogosútvonalakat ill. közutakat a lehető legkevesebb alkalommal 

keresztezze. A javasolt és/vagy felfestett lovastúra útvonalakról a túra- és tereplovaglók számára legalább 

on-line térkép előállítása is szükséges. 

INDIKÁTOR 

• Kialakított, jelzéssel ellátott lovas túraútvonalak hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Lovastúraútvonalak kialakítása (felfestéssel, digitális útvonallal stb.), fedetlen lovaskikötők, 

lovaspihenők kialakításával, információs táblákkal, a kijelölt útvonalak minőségi problémáinak 

megszüntetésével (2022-2025) 

• (Legalább) on-line térkép lovastúra útvonalakról és szolgáltatásokról (2022-2023) 

ÉRINTETTEK 

MLTSZ, lovasturisztikai szolgáltatók, Ipolyerdő Zrt., DINPI 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF5-T02: Lovasturisztikai szolgáltatási kínálat bővítése 

CÉL: 

Fontos feladat a térségében növelni a lovasszolgáltatói kínálatot, amelyhez a hatósági nyilvántartásba 

vett, lovas szolgáltató tevékenységet üzletszerűen folytató szolgáltatók számának növelése, valamint a 

lovasszálláshelyek bővítése is szükséges. A kínálatot az Ipolyerdő Zrt. bevonásával javasolt erősíteni.  

INDIKÁTOR 

• Új lovasturisztikai szolgáltatók száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Lovasszálláshelyek bővítése, lovasbarát szálláshelyek minősítése (2021-től) 

• Lovastúrázáshoz szükséges alapvető eszközök beszerzése (2021-től) 

• Túravezetés szervezése, túravezetők képzése (2022-től) 

• Vezetett lovastúrák lehetőségeinek promotálása, turisztikai honlapon bemutatása (2021-től) 
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ÉRINTETTEK 

MLTSZ, lovasturisztikai szolgáltatók, Ipolyerdő Zrt. 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF6-T01: Aktív turisztikai módváltó csomópontok kialakítása 

CÉL: 

Kerékpáros és gyalogos, a Duna és az Ipoly mentén a víziturizmushoz köthető, kombinált pihenőhelyek 

kialakítása, ahol a jármódok közötti váltásra is lehetőség nyílik. 

INDIKÁTOR 

• Új kombinált csomópontok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• szükségletek felmérése (2021-2022) 

• csomópontok kialakítása (2023-tól) 

ÉRINTETTEK 

DINPI, Ipolyerdő Zrt., MKKSZ, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF7-T01: Szelfipontok tervezése, kialakítása 

CÉL: 

A legújabb trendekhez igazodva a Börzsöny-Dunakanyar térségében is szükséges egyedi arculatú 

szelfipontok kialakítása, elsősorban a kilátópontoknál, valamint az aktív turizmus szempontjából kevésbé 

feltárt helyszíneken. 

INDIKÁTOR 

• Kialakított szelfipontok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Helyszínek meghatározása (2021) 

• Szükséges egyeztetések lefolytatása (2022) 

• Arculati ötletpályázat (2023) 

• Megvalósítás (2024) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, DINPI, Ipolyerdő Zrt. 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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II.1.4 Szolgáltatásfejlesztés 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF1-T01: Erdei szálláshelyek fejlesztése 

CÉL: 

Az aktív turisták igényeit kielégítendő új erdei szálláshelyek kialakítására – különösen turistaházak, 

kulcsosházak, bivakszállások, lombkoronaszállások, matracszállások -, jármódspecifikus szolgáltatások 

bővítésére kerül sor. A tevékenység keretében nem csupán új szálláshelyek létesülnek, hanem a meglévő 

létesítmények szálláshelypalettája is bővülhet. Megfelelő helyszíneken az újonnan kialakított esőbeállók 

padlásterében bivakszállások létesítendők. A meglévő kulcsosházak, erdészházak, turistaházak, 

kempingek felújítása, jármódspecifikus szolgáltatások bővítése is megtörténik, kiemelt hangsúlyt 

helyezve az egyedi kínálatot és attrakciót jelentő szálláshelyfejlesztésekre. Külön kielemelendő, hogy a 

peremterületeken (pl. az Ipoly-mentén, Nógrádban) az aktív turisztikai fejlesztésekhez szükséges a 

szállások létrehozása. A természeti környezetben lévő szálláshelyek esetében kiemelkedően fontos a 

természetvédelmi szempontok betartása, mind a megvalósítás, mind a fenntartás és üzemeltetés során. 

Az erdei szálláshelyek fejlesztése részben a Téry Ödön program keretében és/vagy magántőke 

bevonásával ill. az MTÜ Kisfaludy-programból valósulhat meg. 

INDIKÁTOR 

• Felújított/újonnan létesített erdei szálláshelyek szálláskapacitása (db) 

• Felújított/újonnan létesített erdei szálláshelyek jármódspecifikus szolgáltatásainak száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-től) 

• turistaházak létesítése, bővítése, fejlesztése (2022-től) 

• kulcsosházak, szálláshelyként is működő erdészházak, bővítése, fejlesztése (2022-től) 

• lombkoronaszállás létesítése (2022-től) 

• matracszállások létesítése (2022-től) 

• kempingek bővítése, fejlesztése (2021-től) 

• bivakszállások bővítése, fejlesztése (2022-től) 

• aktív turisztikai szolgáltatások körének bővítése (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, DINPI, Ipolyerdő Zrt., tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 
 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF1-T02: Ifjúsági táborok, erdei iskolák létesítése, felújítása 

CÉL: 

Korábbi ifjúsági szálláshelyek, erdei iskolák megújítása ill. a jelenleg funkció nélkül, üresen álló épületek 

hasznosítása mellett a ma is működő ifjúsági táborok, erdei iskolák infrastrukturális fejlesztése, 

programszervezés, táborok szervezése valósul meg. A természeti környezetben lévő táborok esetében 

kiemelkedően fontos a természetvédelmi szempontok betartása, mind a megvalósítás, mind a fenntartás 

és üzemeltetés során. 

INDIKÁTOR 

• Felújított ifjúsági táborok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• meglévő ifjúsági táborok, erdei iskolák felújítása (2022-től) 
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ÉRINTETTEK 

Aktív Magyarország Kormánybiztosság / AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, DINPI, 

Ipolyerdő Zrt, önkormányzatok, egyéb tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF1-T03: Zarándokszállások, egyházi szállások turisztikai célú fejlesztése 

CÉL: 

A zarándokútvonalak mentén zarándokszállások kialakítása, amely családok, kisebb baráti társaságok, 

osztálykirándulások és vándortáborok részére is megfelelő mennyiségű és minőségű kapacitást 

biztosítanak. A zarándokturizmus népszerűsítésével, zarándok vándortáborok szervezésével a már 

meglévő zarándokszállások is szervesen integrálódhatnak az aktív turizmusba. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan kialakított zarándokszállások száma (db) 

• Zarándokszállások éves átlagos foglaltsága (%) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• igények felmérése, potenciális fejleszthető épületek keresése (2021-2022) 

• megvalósítás (2023-2024) 

• Zarándok vándortáborok szervezése (2022-2023) 

• Zarándokturizmus népszerűsítése (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

Aktív Magyarország Kormánybiztosság / AÖFK, MTÜ, egyházak, tulajdonosok, BNPI, DINPI 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
SZF2-T01: Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése a főbb aktív turisztikai 

útvonalakhoz kapcsolódva 

CÉL: 

A térségben minőségi kereskedelmi szálláshelyfejlesztés ösztönzése elsősorban az aktív turisztikailag is 

meghatározó területeken, ahol a fejlesztésekkel járó megnövekedett turistaforgalom nem eredményez 

túlturizmust, s környezetileg is fenntartható. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan létesített kereskedelmi szálláshelyek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• szükséges egyeztetések lefolytatása, forrásszervezése (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

MTÜ, magánvállalkozók 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF2-T02: Vendéglátóipari egységek fejlesztése 

CÉL: 

A vendéglátóhelyeken a túrázók számára laktató, egyszerű, gyorsan elfogyasztható menük kialakítása és 

népszerűsítése, amely a helyi hagyományokra, ízekre, ételekre épül, s több helyszínen is elérhető. 

Mindezzel párhuzamosan az éttermek, büfék nyitvatartását is szükséges a túrázók igényéhez igazítani. A 

kevésbé frekventált területeken fontos lenne a vendéglátás fejlesztésének ösztönzése. 

INDIKÁTOR 

• Térségre jellemző „ehető-iható” jellegzetességek turistamenüként való kínálata (helyszín, db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• vendéglátóegységekkel a nyitvatartási idő koordinációja (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, vendéglátóipari egységek, szálláshelyek 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
SZF3-T01: Termelői piacok kialakítása, fejlesztése, aktív turisztikai 

integrálása 

CÉL: 

A helyi termékek népszerűsítésére termelői piacok kialakítása, a meglévő termelői piacok fejlesztése, 

szolgáltatási színvonalának emelése s ezen piacok aktív turizmusba történő bekapcsolása, promotálása. 

INDIKÁTOR 

• Az aktív turizmusba bekapcsolt termelői piacok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• termelői piacok kialakítása, meglévők fejlesztése (2021-től) 

• a piacok promotálása (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

önkormányzatok, termelők 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 
 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF3-T02: Rendezvények aktív turizmusba történő bekapcsolása 

CÉL: 

A már meglévő rendezvények népszerűsítése és további olyan rendezvények megszervezése, amely a 

résztvevőket megismerteti az aktív turizmussal, hozzájárul az egyes térségek, meglévő túraútvonalak 

népszerűsítéséhez. 

INDIKÁTOR 

• Aktív turizmust népszerűsítő rendezvények száma/év (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• rendezvények rendszeres megrendezése (2022-től) 
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ÉRINTETTEK 

AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, események szervezői 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF4-T01: Kerékpárkölcsönző rendszer kiépítése 

CÉL: 

A kerékpáros turizmus fejlesztéséhez kapcsolódóan térségi kerékpárkölcsönző-rendszer kiépítése 

szükséges, ahol az eszközök nem csupán a kölcsönzőpontokon, hanem egyéb pontokon is leadhatók 

legyenek. A terepviszonyok miatt e-bike flotta beszerzése is indokolt. 

INDIKÁTOR 

• Bérelhető e-bike-ok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• térségi kerékpárkölcsönző hálózat kialakítása, a szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-

2022) 

• e-bike beszerzés (2022-2023) 

• e-bike telepítés, szerződéses partnerek bevonása (2023-tól) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, Ipolyerdő Zrt., DINPI, magánszereplők 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF5-T01: Kerékpárszállítás feltételeinek javítása vasúton és hajón  

CÉL: 

Ahhoz, hogy a térségben a kerékpározni vágyók minél nagyobb hányada válassza az autózás helyett a 

közösségi közlekedést, javítani kell a kerékpárok szállításának feltételeit legalább hétvégeken és a 

frekventált időszakokban. 

INDIKÁTOR 

• Kerékpárszállítás javítására tett szolgáltatói operatív intézkedések száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Előkészítés (2021-2022) 

• Megvalósítás (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

MÁV, VOLÁN, MAHART 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
SZF5-T02: Kerékpárszállítás feltételeinek megteremtése a térségi turisztikai 

buszhálózathoz kapcsolódóan 

CÉL: 

Ahhoz, hogy a térségben a kerékpározni vágyók minél nagyobb hányada válassza az autózás helyett a 

közösségi közlekedést, javítani kell a kerékpárok szállításának feltételeit legalább hétvégeken és a 

frekventált időszakokban a vasút- és hajóállomásoktól a belső területek felé. A létrejövő térségi turisztikai 

buszhálózatnak alkalmasnak kell lennie nagyobb számú kerékpár szállítására egyszerre. 

INDIKÁTOR 

• Térségi turisztikai buszokhoz kapcsolódó kerékpárszállító eszközök száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Előkészítés (2021-2022) 

• Eszközbeszerzés (2022-2024) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF6-T01: Kerékpárosbarát szolgáltatói hálózat fejlesztése 

CÉL: 

A térségben jelenleg kevés szálláshely tekinthető kerékpárosbarátnak, fontos lenne a minősítés 

bevezetése, s egyre több minősített szálláshely kialakítása a szolgáltatások bővítésével. Ezt különösen a 

nagyobb kerékpáros csomópontok térségében javasolt ösztönözni. Az országos kerékpárosbarát 

szolgáltatóhálózat minősítési rendszere jelenleg előkészítés alatt áll (AÖFK koordinációjával). 

INDIKÁTOR 

• Kerékpárosbarát szolgáltatók száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Kerékpárosbarát minősítés alkalmazása (2022-től) 

• Kommunikáció (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MAKETUSZ, Ipolyerdő Zrt., DINPI, Önkormányzatok, magánszolgáltatók 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF6-T02: Víziturizmushoz kapcsolódó szolgáltatói hálózat fejlesztése 

CÉL: 

Az MKKSZ-szel közösen a meglévő rendszer átalakításával a víziturizmushoz kapcsolódó szolgáltatók és 

kapcsolódó infrastruktúrák minősítése, annak kommunikációja. Az országos víziturizmushoz kapcsolódó 

szolgáltatóhálózat minősítési rendszere jelenleg előkészítés alatt áll (AÖFK koordinációjával). 

INDIKÁTOR 

• minősített kikötők száma (db) 

• minősített víziturisztikai szolgáltatók száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• minősítési rendszerek kialakítása 

• a rendszerhez való csatlakozás ösztönzése (2022-től) 

• minősített szálláshelyek és egyéb szolgáltatók kommunikálása (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsmentszervezet 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF6-T03: Kutyabarát szolgáltatások kialakítása 

CÉL: 

A kutyás körökhöz kapcsolódóan szükséges a kutyabarát szolgáltatói hálózat kialakítása, amely megában 

foglalja a kutyás strandokat, a kisállatbarát vendéglátóhelyeket, szálláshelyeket, valamint a hétvégén is 

elérhető állatorvosi rendelőket egyaránt.  

INDIKÁTOR 

• Kutyabarát szolgáltatók száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Kisállatbarát szolgáltatók promótálása, népszerűsítése 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, helyi civil szervezet 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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II.1.5 Marketing, információ és promóció fejlesztése 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE MI1-T01: Egységes brand és arculat kialakítása, kommunikálása 

CÉL: 

Egységes térségi arculat és szlogen kialakítása, kommunikálása minden felületen és minden alkalommal. 

INDIKÁTOR 

• Egységes arculat léte (I/N) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Térségi szlogen (2021-2022) 

• Térségi logo kialakítása (2021-2022) 

• arculati elemek kialakítása (on-line és off-line) (2021-2022) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, AÖFK 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE MI1-T02: Börzsöny-Dunakanyar honlap kialakítása 

CÉL: 

Egységes arculati elemekkel, jól strukturált, könnyen átlátható aktív turisztikai fókuszú weboldal, ahol az 

utazók számára az utazásukhoz szükséges összes információ (szálláslehetőségek, túraútvonalak, 

túrajánlatok, élménycsomagok, jármódspecifikus szolgáltatások, látnivalók, események, étkezési 

lehetőségek, programok népszerűsítése) rendelkezésre áll. Fontos, hogy webhelyet a mobil felhasználók 

számára is optimalizálják.  

INDIKÁTOR 

• Létrehozott weboldal (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tartalom- és információgyűjtés (2021-től) 

• weboldal elindítása (2022) 

• tartalmak folyamatos frissítése (folyamatosan) 

• szállásfoglalási felület létrehozása (2022) 

• statisztikai modulok beépítése (2022) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, AÖFK szakmai közreműködése, MTSZ 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE MI1-T03 : Tartalomgyártás 

CÉL: 

A weboldalon a klasszikus tartalmakon túl folyamatos tartalmak biztosítása a jelenkor elvárásainak 

megfelelően. A weboldalon megjelenő túrák kialakítását együttműködésben az MTSZ-szel javasolt 

megtenni (a Természetjáró applikációban is ezen új túrák megjelenítése javasolt). 

INDIKÁTOR 

• Új típusú tartalmak száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• a felhasználók által létrehozott tartalom megosztásának ösztönzése (2022-től) 

• videomarketing (2023-tól) 

• VR 360 attrakciók (2023-tól l) 

• influencerekkel való együttműködés kialakítása (2022-től) 

• videoblogok (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, AÖFK szakmai közreműködése 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE MI1-T04 „be social” (közösségi média jelenlét erősítése) 

CÉL: 

Az olyan közösségi média platformok, mint a Facebook és az Instagram, ideális eszközként szolgálnak az 

emberek elérésére és a desztináció népszerűsítésére. A legtöbb közösségi média platform fizetett 

marketing lehetőségeket is kínál (pl. hirdetéseket vagy szponzorált bejegyzéseket lehet közzétenni). A 

közösségi média növelheti a desztináció láthatóságát, ahol az egyes célcsoportokat különböző ismérvek 

alapján (pl. életkor, lakhely, online böngészési szokások stb.), célzott üzenetekkel is meg lehet szólítani. 

INDIKÁTOR 

• A közösségi média különböző platformjain elért felhasználók száma (fő) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Facebook, Instagram, Tik-tok, Youtube-csatorna (stb.) létrehozása (2022-től) 

• hirdetések, szponzorált bejegyzések, egyéb tartalmak folyamatos közzététele (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, AÖFK szakmai közreműködése, TDM-ek 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE MI1-T05: On-line jelenlét ösztönzése 

CÉL: 

A különböző utazási weboldalakon való jelenlét (pl. google, tripadvisor, szallas.hu stb.) elősegíti az úticél 

népszerűsítését, a visszajelzések, értékelések alapján pedig azonnali visszacsatolásra van lehetőség. A 

vásárlókat ösztönözni kell a visszajelzésre 

INDIKÁTOR 

• Google review-k (visszajelzések, értékelések) száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• utazási weboldalakon való jelenlét biztosítása (2023) 

• on-line figyelés (2023-tól folyamatosan) 

• a visszajelzések kiértékelése (2023-tól folyamatosan) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, TDM-ek 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE MI2 -T01: Off-line promóció 

CÉL: 

Az on-line jelenlét mellett folyamatos PR tevékenység, amely televíziós, rádiós és print magazinokban 

való megjelenést biztosít.  

INDIKÁTOR 

• Off-line kampányok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• szakmai PR hírlevél elindítása sajtó irányába (2021-2022) 

• médiakampányok lefolytatása (2022-től) 

• sajtófigyelés (2022-től) 

• nyomonkövetés (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, helyi aktív turisztikai szolgáltatók, szállás- és 

vendéglátóhelyek 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE MI2-T02: Térképek, turisztikai kiadványok 

CÉL: 

A Börzsöny-Dunakanyar térsége folyamatosan bővülő kínálattal, túraútvonalak hálózatával rendelkezik, 

az új fejlesztések miatt szükséges átfogó papír alapú térkép, kalandtérkép, amely jármódspecifikus 

(gyalogos, kerékpáros, hegyi kerékpáros, lovas) túraútvonal javaslatokat is tartalmaz. Emellett célcsoport 

specifikus kiadványok készítése is javasolt (pl. Családdal a Dunakanyarban, Bringázz a Dunakanyarban 

stb.).   

INDIKÁTOR 

• Eladott térképek példányszáma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Térségi aktív turisztikai kiadvány készítése (2022-től) 

• Kalandtérkép készítése (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE MI2-T03 Információs táblák kihelyezése, infopontok kialakítása 

CÉL: 

Egységes arculattal hagyományos és digitális információs táblák, totemoszlopok kihelyezése, infopontok 

kialakítása a főbb útvonalak mentén, a természeti és környezeti fenntarthatóság és a Bejárható 

Magyarország arculati követelményeinek figyelembevételével 

INDIKÁTOR 

• Információs táblák száma (db) 

• Infopontok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• A helyszínek kapcsán a szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-2022) 

• Az új arculati elemel alkalmazásával tervek elkészítése (2021-2022) 

• Egységes arculatú információs táblák, totemoszlopok legyártása (2022) 

• Információs táblák, oszlopok kihelyezése (2022-2023) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, AÖFK, DINPI, BNPI, Ipolyerdő 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M3-T1: Csomagajánlatok kidolgozása, promotálása 

CÉL: 

Olyan csomagajánlatok kidolgozása, s a hozzá kapcsolódó marketingtevékenység, amelynek fókuszában 

az aktív turisztikai programelemek állnak.  

INDIKÁTOR 

• elérhető aktív turisztikai csomagajánlatok (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• csomagajánlatok, garantált aktív turisztikai fókuszú csomagok szervezése, kiajánlása (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, turisztikai szolgáltatók; AÖFK szakmai koordinációja 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M3-T2: Börzsöny-Dunakanyar kártya bevezetése 

CÉL: 

A Dunakanyar kártya mintájára a térség teljes területére kiterjedő kártyarendszer bevezetése, amely 

révén kedvezmények vehetők igénybe a bevont szolgáltatóknál, kiemelten a közlekedési szolgáltatások 

esetében. 

INDIKÁTOR 

• Kiállított térségi kártyák száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Kártyarendszer kidolgozása (2021-2022) 

• szolgáltatók bevonása (2022) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, turisztikai szolgáltatók 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE MI3-T03: Garantált vezetett túrák 

CÉL: 

A Börzsöny-Dunakanyar térségében ma kevés vezetett túra van. Javasolt nagyobb kínálat kialakítása akár 

garantált túrák keretében, akár az egyedi kereslethez igazítva túravezetők rendelkezésre állásával, 

túravezetők képzésével. Ezt érdemes lenne több helyszínen is lehetővé tenni A túrákat akár több 

jármóddal is lehet kombinálni. 

INDIKÁTOR 

• Vezetett gyalogos túrák száma/év (db) 

• Vezetett kerékpáros túrák száma/év (db) 

• Vezetett e-bike túrák száma/év (db) 

• Vezetett vízitúrák száma/év (db) 

• Vezetett kombinált túrák száma/év (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Túravezetők képzése (2022-től) 

• Vezetett túraútvonalak kialakítása (2021-től) 

• Vezetett túrák promóciója, értékesítése (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, aktív turisztikai szolgáltatók, DINPI, AÖFK 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 
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II.1.6 Koordináció és menedzsment 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
KM1-T01: Egységes térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet 

létrehozása 

CÉL: 

Cél a térség aktív turisztikai kínálatát egységesen menedzselő szervezet létrehozása. Feladata az általános 

menedzsment feladatain túl a márkaépítés, valamint az értékesítési munka biztosítása. 

INDIKÁTOR 

• térségi aktív turisztikai szervezet léte (I/N) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• részletesen ld. a szervezeti tervben 

ÉRINTETTEK 

térségi szereplők, AÖFK szakmai közreműködése 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KM1-T02: A működtetés feltételeinek biztosítása 

CÉL: 

A létrejött menedzsmentszervezet működési költségeinek előteremtése, a szükséges források felkutatása 

és lehívása. 

INDIKÁTOR 

• Éves bevételek növekedése (%) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• részletesen ld. a szervezeti tervben 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KM2-T01: Monitoringozás 

CÉL: 

A térségi attrakciók, látogatóközpontok, szálláshelyek, főbb útvonalak vendégforgalmának mérése, 

adatok gyűjtése, kiértékelése. A stratégiában foglalt indikátorok rendszeres értékelése. 

INDIKÁTOR 

• beszerzett mérési eszközök száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• mérési eszközök beszerzése (2022) 

• adatbázis összeállítása, kezelése, az eredmények kommunikálása (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, TDM, DINPI, Ipolyerdő Zrt. 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KM3-T01: Térségen belüli együttműködések erősítése, ösztönzése 

CÉL: 

Térségi szereplők közötti együttműködések megvalósítása, amely kiterjedhet közös projektekre, 

értékesítésre, promócióra egyaránt. 

INDIKÁTOR 

• Térségen belüli együttműködések száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• együttműködési lehetőségek ösztönzése 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, TDM-ek, térségi szereplők 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KM3-T02: Térségen átnyúló együttműködések kialakítása 

CÉL: 

A térségen átnyúló, akár hazai, akár határon túli együttműködések kialakítása, annak ösztönzése 

INDIKÁTOR 

• Térségen átnyúló együttműködések száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• együttműködési lehetőségek ösztönzése, kialakítása 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KM4-T01: Szemléletformálás, környezeti nevelés 

CÉL: 

A térségbe érkező turisták szemléletformálása on-line és off-line platformok segítségével, valamint az 

erdei iskolák, táborok keretében a legfiatalabb korosztály környezeti nevelésének megvalósítása. 

Információs táblákon edukációs tartalmak elhelyezése. 

INDIKÁTOR 

• Szemléletformálásban részt vettek száma (fő) 

• Környezeti nevelési programban részt vettek száma (fő) 

• Kihelyezett edukációs táblák száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tananyag- és tartalomfejlesztés (2021-2022) 

• szemléletformálási programok, akciók megtervezése és megvalósítása (2022-től folyamatos) 

• motoros járművek számára tiltott területeket ábrázoló vörös-térkép kommunikálása (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, DINPI, BNPI, Ipolyerdő Zrt. 

 

 



   
   

 
  50 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KM4-T02: Túravezetők képzése 

CÉL: 

Az országos túravezető-képzés feltételeinek kidolgozása után a Börzsöny-Dunakanyar térségében is 

jármódokra specializált vagy több jármódot átfogó túravezető képzések megvalósítása. 

INDIKÁTOR 

• Képzett túravezetők száma (fő) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Képzési anyag összeállítása (2022-2023) 

• Képzés beindítása (2022-2023) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, MTSZ, DINPI, BNPI, Ipolyerdő Zrt. 
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II.2 Tájegységek fejlesztési tervei 

II.2.1 Dunakanyar 

A Dunakanyarban kiemelt feladat a közlekedési problémák rendezése, mert enélkül a turizmus 

továbbfejlődése már komoly akadályokba ütközik, sőt kontraproduktivitást eredményez.  

II.2.1. ábra: A Dunakanyarban tervezett főbb aktív turisztikai fejlesztések 
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A térségben kiemelt aktív turisztikai cél a turisták szétterítése a Dunakanyar egészében, ill. innen a 

belső-börzsönyi területek felé. Mivel a térségben jelentkező „hétvégi túlturizmusból” fakadó 

konfliktusok nagyobb részét nem az aktív turisták, hanem az egyéb, inkább egynapos városlátogatási 

céllal ideérkezők okozzák, fontos mindennek kommunikációs jellegű kezelése is. Kívánatos a turistákon 

belül az aktív turisták hányadának növelése, ill. az ideérkezők számára jól kommunikált aktív turisztikai 

kínálat nyújtása, s ehhez a közlekedési rendszer révén a hozzáférés biztosítása (beleértve a közösségi 

közlekedést, a kerékpár és e-bike kölcsönzést stb.). Fontos, hogy a jelentősebb csomópontokban 

láthatóvá és elérhetővé váljon a jármódok (víz, gyalogos, bringa) és azok kombinálásának lehetősége. 

Ennek infrastrukturális és szolgáltatási háttere még tovább fejleszthető (pl. több jármódos 

fogadópontok, kölcsönzők stb.), ugyanakkor a jelenlegi helyzet is magas színvonalú lehetőségeket 

biztosít. Ehhez azonban erőteljesebb marketing és kommunikáció is szükséges, a szolgáltatók 

hálózatosodása, minőségi szálláshelyek nyújtása.  

A Dunakanyar térségében fontos lenne az aktív turisztikai térszerkezet megváltoztatása, térbeli 

kiterjesztése is. A mai, jellemzően K-Ny irányú turisztikai tengelyt fésű-szerűen, É-felé kiágazva 

erősíteni kell, részben a közúti (ill. közösségi közlekedési), részben a kisvasúti ill. kerékpáros 

infrastruktúrák révén, mely a partmenti területi koncentrációt oldja, s megerősíti a parttól távolabbi 

területek vonzását (pl. Márianosztra, Kóspallag, Törökmező, Kövesmező, Szokolya, Magyarkút stb.). 

Szükséges a Duna-parttól távolabbi helyek attrakció-fejlesztése is, valamint az észak-déli túraútvonalak 

fejlesztése több jármódban is (kerékpár, gyalogos, lovas). 

Fontos, hogy a Dunakanyar déli oldalán megjelenő turistaforgalom számára is tudjon a térség legalább 

fél-egynapos aktív turisztikai kínálatot nyújtani, melyhez elsősorban a kommunikáció, információ 

átadás és marketing területén szükséges előrelépni. A térségben a vízi és a kerékpáros turizmus 

szerepe kimagasló, s még tovább fejleszthető. A gyalogos turizmusban a rövid és közepes túrák 

kiajánlása, vezetése kaphat nagyobb hangsúlyt. 
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II.2.2 Központi-Börzsöny 

A Központi-Börzsöny nagy értéke a relatív elzártság miatti természetközeliség, melynek megtartása 

elsődleges. Ebben a térségben elsősorban azon pontokon valósulhatnak meg fejlesztések, melyeket a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park (Ipolyerdő Zrt.-vel egyeztetett) tervezés alatt álló térségi zónarendszerében 

C-zónaként határoz meg. Ezeken a helyszíneken többek között pontszerű, nagy turistaforgalmú 

létesítmények (pl. kilátók), erdészházak, kijelölt táborhelyek, táborozást segítő infrastruktúra (pl. 

parkberendezések, bioWC-k stb.) alakítható ki. Az attrakciófejlesztések során a természetvédelmi 

szempontokat kiemelten kell érvényesíteni, s területileg is több pontra kell koncentrálni, hogy bizonyos 

helyek ne terhelődjenek túl. Fontos a peremeken lévő csomópontok elérhetőségének javítása, 

elsősorban közösségi közlekedési eszközökkel, valamint a kerékpáros útvonalak fejlesztése. 

II.2.2. ábra: A Duna-Ipoly Nemzeti Park potenciális fejlesztési helyszínei (c-zónák) 

 

Forrás: DINPI (megjegyzés: a zónarendszer még kialakítás alatt áll, a térkép egyelőre a koncepciót jelzi) 
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II.2.3. ábra: A Központi-Börzsönyben tervezett főbb aktív turisztikai fejlesztések 

 

 

A fejlesztések közül kiemelendő a belépési pontok fejlesztése, valamint a belső területekre való 

bejutásban a kisvasút és a térségi turisztikai buszhálózat fejlesztése (Nagyirtás, Kisinóci turistaház, 

Királyrét, esetleg Cseresznyafa-parkoló, valamint a Kemence-Királyháza-Diósjenő vonalon). 

A térségben elsősorban a kisléptékű attrakciófejlesztések támogatandóak több helyszínen. Ezek közül 

kiemelhetők: 
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•  a kemencei Csarna-völgy (Vilati-völgy), ahol forgalomcsillapítással/korlátozással a híd 

lezárásával egy csendes aktív turisztikai zóna alakítható ki (pl. erdei tornapálya, játszótér, 

görkorcsolyás, kerekesszékesszékes útvonal, lovasturizmus, lóvontatású vasút stb.). Ehhez 

szükséges parkolóhelyek kialakítása, rendezése. Kapcsolódhat hozzá az erdei strand fejlesztése 

is. 

• Királyháza gyalogos és lovas turisztikai fejlesztése, lovascentrum kialakítása, akár 

lovaskocsikáztatással ill.  

• Nagyirtási kisvasútállomásnál a kerékpáros útvonal-fejlesztések mellett kerékpáros single trail 

kialakítása, a Bezina-völgyben a vizes élőhelyek látogathatóságának fejlesztése, családi 

túraútvonalak kialakítása, további élményelemek (pl. minizipline) kialakítása révén   

• Királyréten elsősorban a szolgáltatások fejlesztése és a parkolás rendezése prioritás. Sor 

kerülhet tanösvény és digitális ösvényfejlesztésre is. 

• Diósjenőn az erdei szabadidőparkban és környezetében megvalósuló fejlesztések 

• Kisinóci turistaház környezetében megvalósuló fejlesztések. 

A térségben az aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése a következő években hangsúlyos lehet (első 

körben a Magas-Taxi és Szénpataki turistaház megújítása, azt követően a Toboz kulcsosház felújítása, 

később a királyréti Prónay-ház, a pénzásási Makkos-ház és Udvarhelypuszta szálláshelyfejlesztése, 

továbbá a Kisinóci, a Törökmező és a Nagy-Hideg-hegyi turistaház megújítása). A 

turistaházfejlesztésekhez kapcsolódóan a kerékpárosbarát fejlesztések is hangsúlyosak lehetnek.  
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II.2.3 Észak-Börzsöny 

Az Észak-Börzsöny viszonylagos elzártsága, peremterületi elhelyezkedése ellenére viszonylag jól 

kiépített turisztikai infrastruktúra-hálózattal rendelkezik. A jövőbeni fejlesztési célok fókuszában 

elsősorban a térség megközelíthetőségének javítása, illetve a hiányzó aktív turisztikai útvonalak 

kiépítése, a meglévők minőségi fejlesztése és promotálása áll. 

II.2.4. ábra: Az Észak-Börzsönyben tervezett főbb aktív turisztikai fejlesztések 
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Az egész nyugat-nógrádi térséget érintő legjelentősebb beruházás az M2 autóút Vác-Parassapuszta 

közötti szakaszának jövőbeli kiépítése, amely a térség közúti megközelíthetőségét jelentősen javítani 

fogja. Ennek közvetlen aktív turisztikai hatását jelentené a jelenlegi 2. sz. főút közúti forgalom alóli 

részleges mentesülése, ezáltal az útvonal kerékpárútként való hasznosítása, így pedig Hont és 

Drégelypalánk kerékpáros hálózatba történő becsatolása. A Hont – Bernecebaráti – Nagyoroszi 

kerékpáros útvonal fejlesztésével lehetővé válna az Észak-Börzsöny körbekerékpározása, jelentősen 

növelve a térség aktív turisztikai vonzerejét. 

A hozzáférhetőség, elérhetőség javítását szolgálja a Drégelypalánk és Ipolyhídvég között létesítendő 

híd, de a távlati tervekben felmerült a két települést összekötő vasúti szárnyvonal helyreállítása is. 

A felsorolt fejlesztések negatív hatása kétségkívül a megnövekedett személygépjármű-forgalomban 

fog kicsúcsosodni. Ahhoz, hogy ez a kirándulóhelyeken ne okozzon túlzott forgalmi terhelést, a belépési 

pontokon, elsősorban Diósjenőn, Nagyorosziban, illetve Kemencén nagyobb kapacitású parkolók 

kialakítása szükséges. Ezzel párhuzamosan a közösségi közlekedés fejlesztése, különösen a Vác-

Drégelypalánk vasútvonal szolgáltatási színvonalának korszerűsítése, a kerékpárszállítás feltételeinek 

megteremtése, illetve Diósjenő és Kemence között elektromos shuttle buszok forgalomba állítása is 

elengedhetetlen. 

A megnövekvő turistaforgalom fogadására Drégelypalánkon a Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ 

bővítését, gyalogos és kerékpáros szolgáltatások igénybevételének lehetőségét szélesíteni szükséges, 

valamint Kemencén a meglévő Kisvasút Múzeumhoz és végállomáshoz kapcsolódva újabb turisztikai 

információs pont kialakítása indokolt. 

A térségi attrakciók közül a Honti-szakadék szurdoktúrás bejárásának fejlesztése, a túraútvonalakhoz 

kapcsolódóan gyalogos-kerékpáros pihenőhelyek kialakítása, valamint a Kemence – Királyháza közötti 

szakaszon a babakocsis túrázók és mozgáskorlátozottak részére akadálymentesített túraútvonal 

kialakítása is lehetséges. A térségben egyedi kilátást nyújtó hegycsúcson kilátóhely létesítése is 

indokolt lehet. 
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II.2.4 Ipoly-mente 

Az Ipoly térségének fejlesztései két területre fókuszálnak: egyrészt magára az Ipolyra és az ehhez 

kapcsolódó vízi turisztikai szolgáltatásokra és attrakciókra, másrészt pedig a vízi turizmusra 

felfűzhető, egyéb aktív turisztikai jármódokra és szolgáltatásokra.  

II.2.5. ábra: Az Ipoly térségének fontosabb aktív turisztikai fejlesztései 

 

 

 

A térség szempontjából jelentős és meghatározó közlekedésfejlesztési projekt az Ipolydamásdi-, s a 

későbbiekben a Vámosmikolai-híd megépülése. Az előbbi esetében Ipolydamásdnál újabb térségi 

belépési (ugyanakkor a Burda felé egyben kilépési) pont jön létre.  
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Az Ipoly víziturisztikai adottságai jelenleg alig kihasználtak. A legfontosabb feladat a part mentén vízi 

pihenőhelyek, kikötőhelyek, szálláshelyek létesítése. Közép- és hosszútávon víziturisztikai attrakciók 

(canopy pálya, rafting pálya, vízicsúszda stb.) megvalósítására is van lehetőség, de a szlovák műtárgyak 

esetében a tulajdonviszonyok és az üzemeltetés miatt ehhez egyeztetések szükségesek.  

Az Ipoly aktív turisztikai felhasználásához szükséges a folyó mentén a ma teljesen hiányzó 

szálláshelykínálat megteremtése. A kihelyezett szolgáltatásoknál a határon túli igényeket is figyelembe 

kell venni, szlovák nyelven is szükséges az információs táblák elhelyezése. 

Kapcsolódó fejlesztésekként a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra kiépülésével számolunk, ezáltal 

az Ipoly mentén komplex aktív turisztikai élménycsomagok alakíthatók ki, amelyek a Központi- 

Börzsöny irányába tovább bővíthetők. 

II.2.5 Nógrádi-medence 

Nógrád megye nyugati részén a szelíd turizmusformák fejlesztése kerül a fókuszba, amelyhez a 

szükséges infrastruktúrák fejlesztése elengedhetetlen. 

II.2.6. ábra: A Nógrádi-medence térségének aktív turisztikai fejlesztései 
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A térség belépési pontja Diósjenő, illetve Rétság, ez utóbbi település azonban jelenleg nem rendelkezik 

turisztikai vonzerővel és szolgáltatásokkal. Ehhez fontos lépés lehet a felhagyott Diósjenő-Romhány 

vasútvonal aktív turisztikai hasznosítása, amely akár kisvasútként, akár kerékpáros nyomvonalként 

vagy egyéb, egyedi élményt nyújtó attrakcióként is elképzelhető. 

A térségben jelenleg egyedül Bánk, illetve a Prónay kastélyszálló révén Alsópetény rendelkezik 

nagyobb létszámú turistavonzással. Ennek részbeni oka a terület viszonylagos zártsága, turisztikai 

„láthatatlansága”, valamint a turizmushoz szükséges infrastruktúra alacsony szintű kiépítettsége. Az 

aktív turizmus szempontjából a legsürgetőbb feladat a térség természeti és épített értékeit, 

hagyományait felfűző és bemutató kerékpáros és gyalogos – kisebb részben lovas – túraútvonalak 

kialakítása, kitáblázása, a települések közötti biztonságos átjárhatóság biztosítása. Minderre a zöldutak 

hálózata, valamint a vallási értékeket fókuszba állító Reformáció emlékút biztosít alapot. Kuriózumnak 

számítana a felsőpetényi agyag- és ásványbányától az alsópetényi víztározóig vezető kisvasút 

kialakítása, de az elképzelések között szerepel a mélyművelés egy részének bemutatása is, 

akkumulátoros mozdonyvontatással (élménybánya kialakítása).  

II.2.6 Naszály 

A Naszály átfogó fejlesztési célja az ismertségének növelése, helyzeti előnyének, azaz a fővároshoz való 

közelségének kiaknázásával. Ezen cél elérését elsősorban Kosd turisztikai alközponti szerepének 

erősítése, valamint a Vácon és Katalinpusztán elérhető attrakciók bővítése szolgálja.  

II.2.7. ábra: A Naszály térségének főbb fejlesztési irányai 
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A Naszály térségének belépési pontja Vác, amely Budapestről vasúton és közúton is kiválóan 

megközelíthető. Fontos cél az intermodalitás további fejlesztése, azaz a térségbe érkező túrázók 

számára a közösségi közlekedési megállóhelyek, nagy kapacitású parkolók és kerékpárkölcsönző 

rendszer is rendelkezésre álljon. Az itt épülő bringapark, valamint a már meglévő (felújítandó) Ártéri 

tanösvény révén a város aktív turisztikai attrakciói tovább bővíthetők, erősítve Vác térségi szerepkörét.  

A Naszály térségének jelenlegi aktív turisztikai központja sokkal inkább Szendehely – Katalinpuszta, 

ahol a kiépült szolgáltatások már ma is tömegeket vonzanak. A tervek szerint Szendehely kerékpáros 

fejlesztések fókuszpontja lehet a jövőben, tovább bővítve a szolgáltatások palettáját. 

A jövőben megvalósuló fejlesztések révén Kosd is alközponti szerepkört tölthet be. A Nagy Fa 

pihenőhely környezetének komplex fejlesztésével, azaz pihenőhely, parkoló, információs pont, 

vízvételi és tisztálkodási lehetőség kialakításával a Naszályra induló gyalogtúrák kiváló kezdő- és 

végpontjává válhat. Ahhoz, hogy kerékpáros bázisként is működhessen, mindenképpen szükséges az 

erdei kerékpárúthálózat fejlesztése Szendehely, Vác és Ősagárd (Keszeg) irányába. A Kosdon elérhető 

programok és attrakciók palettáját bővíti a település fejlesztési stratégiájában is szereplő Kosdi Pince 

Program, s ehhez illeszkedve egy föld alatti mini kalandpark és egy katakombarendszer kialakítása.  

A Naszály tetején a geodéziai toronyra „alapozva” kilátóhelyfejlesztés is megvalósulhat, mely a térség 

fő attrakciója lehet. A bányászati hagyományokról is ismert hegység esetében hosszabb távon a 

felhagyott meddőhányó aktív turisztikai hasznosítását is számba kell venni, akár geológiai túrák, 

interaktív bányabemutatók, de kerékpáros ügyességi park kialakítása is szóba jöhet. 

A vonzerők és az infrastrukturális elemek kiépítése mellett hangsúlyt kell fektetni az aktív turisztikai 

szálláshelyek fejlesztésére is. 
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III. PROJEKTTERVEK 
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III.1 Közlekedésfejlesztés 

Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

KK1: Térségi közlekedési koncepció kidolgozása 

KK1-T01: Fenntartható térségi mobilitási terv készítése 

KK1-T01-P1 Fenntartható térségi mobilitási terv elkészítése térségi      

KK1-T02: Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése a térségi turisztikai buszhálózatról 

KK1-T02-P1 Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése térségi      

KK2: Közösségi közlekedés fenntartható fejlesztése 

KK2-T01: Vasúti szolgáltatások fejlesztése 

KK2-T01-P1 Budapest-Vác-Szob vasútvonalon a kerékpárszállítás és -tárolás 
igényekhez igazodó fejlesztése 

térségi 
     

KK2-T01-P2 Vác-Drégelypalánk-Balassagyarmat vasútvonalon korszerűbb 
járművek üzembe állítása 

térségi 
     

KK2-T02: Vízi közlekedés fejlesztése 

KK2-T02-P1 kikötőfejlesztés (infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés) térségi      

KK2-T02-P2 hop on – hop off járatok igényekhez igazodó bővítése térségi      

KK2-T02-P3 Budapest-Dunakanyar, Vác-Dunakanyar menetrendszerinti járatok 
indításának vizsgálata 

térségi 
     

KK2-T02-P4 elektromos hajó(k) beszerzése, hajótaxi lehetőségének vizsgálata térségi      

KK2-T02-P5 Dömösi rév újraindítás térségi      

KK2-T03 Kisvasutak fejlesztésének folytatása 

KK2-T03-P1 Pálya- és járműfelújítások minden vonalon térségi      

KK2-T03-P2 Telepfelújítások  térségi      

KK2-T03-P3 Kommunikációs, edukációs célú fedélzeti eszközbeszerzés térségi      

KK2-T03-P4 A királyréti kisvasút meghosszabbítása térségi      

KK2-T03-P5 Nógrádi kisvasúti fejlesztésekre megvalósíthatósági 
tanulmány készítése 

térségi 
     

KK2-T04: Turisztikai igényekhez igazodó közösségi közlekedési menetrendek kialakítása és összehangolása 

KK2-T04-P1 Volánbusz hétvégi járatainak sűrítése Királyrét és Kisinóci th. 
irányába ill. Ipoly-völgyi vonalon gyorsjárat indításának vizsgálata 

térségi 
     

KK2-T04-P2 igényvezérelt megoldások alkalmazásának vizsgálata (vízi, kisvasúti 
és buszközlekedésben) 

térségi 
     

KK2-T04-P3 kisvasúti menetrend vasúti és hajómenetrendekhez igazítása térségi      
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

KK2-T04-P4 térségi turisztikai buszok menetrendjének kialakítása a vasúti és 
hajómenetrendekhez igazodva 

térségi 
     

KK2-T05: Térségi turisztikai buszhálózat fejlesztése 

KK2-T05-P1 e-buszbeszerzés térségi      

KK2-T05-P2 szükséges infrastruktúra kialakítása (telephely, megállók stb.) térségi      

KK2-T05-P3 működtető szervezet kiválasztása térségi      

KK2-T06: Egységes és integrált tarifarendszer kialakítása 

KK2-T06-P1 kombinált tarifastruktúra kidolgozása, egyeztetése a térségi 
turisztikai buszhálózat és a parkolásszabályozási rendszer 
bevezetéséhez kapcsolódva 

térségi 
     

KK3: Forgalomcsillapítás, szabályozott parkolás 

KK3-T01 Parkolók kialakítása 

KK3-T01-P1 A térségi parkolási koncepció alapján rendezett parkolók kialakítása 
(automata sorompóval ellátva) ill. új parkolók létesítése 

térségi 
     

KK3-T01-P2 Parkolóhelyekhez kapcsolódó vizesblokkok (vízvételi lehetőség, WC) 
és egyéb szolgáltatásjavító beavatkozások (szelektív hulladékgyűjtés, 
térvilágítás, térfigyelő kamera stb.) 

térségi 
     

KK3-T01-P3 Dunakanyar kapuja nagykapacitású parkoló kialakítása Vác és 
Verőce között, az M2-höz közel 

térségi 
     

KK3-T02 Parkolásszabályozás, térségi parkolásirányító rendszerek, intelligens megoldások alkalmazása 

KK3-T02-P1 helyi önkormányzati parkolási szabályozás megalkotása és 
megvalósítása térségi együttműködésben 

térségi 
     

KK3-T02-P2 beléptetőrendszer (sorompó, jegykiadó automata, kamerarendszer, 
fizetőautomata) telepítése a parkolókba 

térségi 
     

KK3-T02-P3 kijelzők beszerzése és telepítése térségi      

KK3-T02-P4 mobiltelefonos alkalmazás bevezetése térségi      

KK3-T02-P5 központi és kommunikációs rendszer kialakítása térségi      

KK3-T03: Forgalomcsillapított zónák kialakítása 

KK3-T03-P1 forgalomcsillapítás a térségi közlekedési koncepció alapján (pl. 
sorompólétesítés, behajtási díj, forgalomtechnikai megoldások, 
behajtási engedélyek) 

térségi 
     

KK3-T03-P2 forgalomcsillapított, forgalomtól elzárt területeken a korlátozások 
erőteljesebb betartatása, szankcionálása, az ehhez a szükséges 
humán kapacitások megteremtése 

térségi 
     



   
   

 
  65 

Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

KK3-T03-P3 Kemence-Diósjenő közötti útvonal google útvonaltervezőből való 
letiltása 

térségi 
     

KK4: Intermodalitás erősítése 

KK4-T01: Átszállópontok infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése 

KK3-T04-P1 vasút- és hajóállomások intermodalitásának javítása a térségi 
közlekedési koncepció alapján 

térségi 
     

KK3-T04-P2 vasút- és hajóállomásokon aktív turisztikai szolgáltatások javítása (pl. 
kerékpár- és vízisporteszköz kölcsönzés), az eszköztárolás 
lehetőségeinek fejlesztése 

térségi 
     

KK5: Közútfejlesztés 

KK5-T01: Közúti infrastruktúra fejlesztése 

KK5-T01-P1 M2 autóút Vác – Parassapuszta közötti szakaszának kialakítása térségi      

KK5-T02: Közutak minőségi problémáinak felszámolása 

KK5-T02-P1 közlekedésbiztonsági fejlesztések a balesetveszélyes pontokon, 
csomópontokban, útszakaszokon 

térségi 
     

KK5-T02-P2 burkolatjavítás térségi      

KK5-T03: Hídfejlesztések 

KK5-T03-P1 Ipolydamásd–Helemba híd újjáépítés térségi      

KK5-T03-P2 Vámosmikola–Ipolypásztó híd újjáépítése térségi      

KK5-T03-P3 Ipolyhídvég és Drégelypalánk közötti híd kiépítése térségi      

KK5-T03-P4 Ipolytölgyes – Ipolykiskeszi közötti híd tervezése és kiépítése térségi      

KK5-T03-P5 Vámosmikola –Ipolyszakállos közötti híd tervezése és kiépítése térségi      

KK5-T03-P6 Tésa – Ipolyvisk közötti híd tervezése és kiépítése térségi      
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III.2 Vonzerőfejlesztés 

Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 

Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

VF1: Látogatóközpontok, információs pontok fejlesztése 

VF1-T01: Új látogatóközpontok, információs pontok kialakítása 

VF1-T01-P1 
Információs pontok kialakítása a turisztikai (al)központokban (pl. 
Bánk, Ipolytölgyes, Kemence, Kosd, Verőce) 

térségi 
     

VF1-T01-P2 Dömösi DINPI látogatóközpont építése térségi      

VF1-T02: Meglévő központok fejlesztése 

VF1-T02-P1 Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ bővítése, fejlesztése Hist-túra      

        

VF2: Élményparkok és -útvonalak létesítése, fejlesztése 

VF2-T01: Élményparkok kialakítása 

VF2-T01-P1 Vízi élménypark létesítése az Ipolyon Vizes kalandok      

VF2-T01-P2 Kemencei Vilati-völgy komplex fejlesztése élményelemekkel való 
bővítése forgalomkorlátozással 

 
     

VF2-T01-P3 Nagyirtási kisvasútállomás környékének élményelemekkel való 
komplex fejlesztése  

 
     

VF2-T01-P4 Törökmező kisléptékű fejlesztése minőségi elemekkel 
(kalandpályák, mászófalak, trambulin-park, félelem/bátorság-
pontok,lombkorona sétány) 

 
     

VF2-T02: Kaland- és élményútvonalak létesítése, fejlesztése 

VF2-T02-P1 Élményvasút kialakítása Alsópetény és Felsőpetény között 
Zöldutazás,  

Nógrádi kerekezés 
     

VF2-T02-P2 Élménylabirintus kialakítása az Ipoly partján Vizes kalandok      

VF2-T02-P3 Raftingpálya az Alsó-Ipolyon Vizes kalandok      

VF2-T02-P4 Canopy pálya, egyéb víziattrakció kialakítása az Ipolyon Vizes kalandok      

VF2-T02-P5 Malom-völgy élményúttá alakítása kisléptékű fejlesztésekkel       

VF2-T02-P6 Élményösvény kialakítása Kismaros és Szokolya között       

VF2-T03: Bringaparkok létesítése 

VF2-T03-P1 Bringaparkok létesítése (Szendehely, Nagymaros, Vác)  Börzsönyi bringatúrák      

VF2-T03-P2 Családi kerékpáros élménypark(ok) kialakítása Börzsönyi bringatúrák      

VF2-T03-P3 Single trail létesítése (Verőce, Nagyirtás) Börzsönyi bringatúrák      

VF2-T03-P4 Dirt-pálya létesítése (Kismaros, Csattogó-völgy) Börzsönyi bringatúrák      



   
   

 
  67 

Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

VF2-T03-P5 
Extrém „gurulópark” létesítése (Letkés, Nagybörzsöny, Perőcsény, 
Kemence, Bernecebaráti települések egyike) 

Börzsönyi bringatúrák 
     

VF3: Komplex kilátóhely-fejlesztés 

VF3-T01: Kilátók, kilátóhelyek létesítése 

VF3-T01-P1 Kilátó létesítése a Naszályon Naszálykör      

VF3-T01-P2 Kilátó építése Kismaroson 
Instatúra, 

Dunai panoráma 
     

VF3-T01-P3 Kilátó építése Kóspallagon (Pörös-kilátó) 
Vulkánkör, 

Börzsönyi zarándok 
     

VF3-T01-P4 Kilátó építése Nagybörzsönyben (Panholcz) 
Vulkánkör, 

Börzsönyi zarándok 
     

VF3-T01-P5 Törökmezői Gömb-kilátó és látogatóközpont építése 
Instatúra, 

Dunai panoráma 
     

VF3-T01-P6 Kilátó létesítése az Észak-Börzsönyben  Hist-túra      

VF3-T02: Természetes kilátópontok környezetének rendezése 

VF3-T02-P1 természetes kilátópontok és környezetük rendezése, a kilátáshoz 
való jobb hozzáférés biztosítása 

 
     

VF4: Bányák látogathatóvá tétele, új funkcióval való megtöltése 

VF4-T01: Felhagyott, rekultivált bányaterületek hasznosítása aktív turisztikai célokra   

VF4-T01-P1 Mászóiskola kialakítása a Naszályon 
térségi 

(Naszálykör) 
     

VF4-T01-P2 
Szent Borbála kutatóakna (Bánk) aktív turizmusba történő 
integrálása 

Zöldutazás, 
Nógrádi kerekezés 

     

VF4-T01-P3 
Felhagyott meddőhányók aktív turisztikai hasznosításának 
vizsgálata 

térségi 
(Naszálykör) 

     

VF4-T01-P4 
Felhagyott mélyművelésű bányajáratok aktív turisztikai 
hasznosításának vizsgálata (Nagybörzsöny, Szokolya) 

térségi 
     

VF5: Természeti értékek aktív turisztikai fejlesztése 

VF5-T01: Természeti értékek megóvása, fejlesztése aktív turisztikai bemutatása 

VF5-T01-P1 
Honti-szakadék környezetének kisléptékű fejlesztése (szurdokban 
ill. kilátópontokkal) 

 
     

VF5-T01-P2 

Remete-barlang környezetének fejlesztése, a fokozottan védett 
területek védelmével (tájékoztató táblák, védőkorlátok, egy-két 
helyen akár láncos kiépítés, tereplépcsők beépítése, ösvényprofil 
kialakítása/megerősítése) 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

VF6: Épített értékek felújítása, aktív turizmusba történő bekapcsolása 

VF6-T01: Meglévő épített értékek felújítása, aktív turisztikai fejlesztése 

VF6-T01-P1 Zarándokutak mentén fekvő egyházi épületek felújítása Börzsönyi zarándok      

VF6-T01-P2 Népi építészeti értékek felújítása 
térségi 

(Börzsönyi kaleidoszkóp) 
     

VF6-T01-P3 Várak, várromok helyreállításának vizsgálata térségi      

VF6-T01-P4 Kemencei Nagyvölgyi Strand felújítása 
Hist-túra, 

Vulkántúra 
     

VF6-T01-P5 Diósjenői strand felújításának vizsgálata       

VF6-T01-P6 
Szokolyai strand (funkcióváltó) fejlesztése, a fejlesztési lehetőség 
vizsgálata 

 
     

VF6-T01-P7 

Verőce római hídfőállás fejlesztése (Limes világörökségi 
várományos helyszín) - kikötőerőd toronyrekonstrukció, római kori 
múzeum, kiállítótér, tematikus sétány, római kori játszótér. 2. 
ütemben a Római kori játszótér bővítése 

 

     

VF6-T01-P8 Verőcei strandfürdő területén a vízi színpad felújítása       

VF6-T01-P9 
Szokolyai Swartz Udvar felújítása - Kiállítás, szálláshely, közösségi 
tér, piac, kulturális színpad fejlesztése 

 
     

VF6-T01-P10 Nagymaroson a Kittenberger Kálmán Emlékház fejlesztése       

VF6-T01-P11 Kóspallagi Túzsik Mihály-kápolna felújítása       

VF6-T01-P12 Kóspallagi Íjászati Sportcentrum fejlesztése       

VF6-T01-P12 Kóspallagi leromlott állapotú patakmalom helyreállítása       

VF6-T01-P13 Egyéb értékes épületek felújítása térségi      
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III.3 Infrastruktúra fejlesztése 

Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 

Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

IF1: Gyalogos túraútvonalak fejlesztése 

IF1-T01: Kijelölt gyalogos túraútvonalak fejlesztése 

IF1-T01-P1 
Kijelölt túraútvonalak karbantartása, fejlesztése (pl. Naszályra 
vezető OKT kb. 1,5 km-es szakasza) 

 
     

IF1-T01-P2 Kitáblázás       

IF1-T01-P3 Ösvényprofilozás, tisztítás Remete-barlang környezetében futó 
túraútvonalaknál (pl. sárga barlang jelzés) 

 
     

IF1-T02: Új gyalogos útvonalak kijelölése 

IF1-T02-P1 
Gyalogos útvonalak kijelölése Nógrád megyében (elsősorban a 
meglévő zöldút hálózatra alapozva) 

Zöldutazás 
     

IF1-T02-P2 Verőcei sétány létesítése az 1500 méter hosszú Ybl Miklós által 
tervezett támfal tövében 

 
     

IF1-T03: (Digitális) tanösvények, tematikus utak 

IF1-T03-P1 kardió tanösvények kialakítása (Nagymaros) térségi      

IF1-T03-P2 tematikus sétautak kialakítása (pl. Bánk környékén) térségi      

IF1-T03-P3 
tanösvényfejlesztések karbantartással, fejlesztéssel (váci Ártéri), új 
létesítéssel (Kóspallag, Verőce) 

térségi 
     

IF1-T04: Zarándokutak fejlesztése 

IF1-T04-P1 
zarándokutak (pl. Börzsönyi Pálos utak), zarándokút-állomások 
fejlesztése 

Börzsönyi zarándok 
     

IF1-T04-P2 Szakrális helyszínek, kínálati elemek attraktivitásának növelése Börzsönyi zarándok,      

IF1-T05: Célcsoport-specifikus útvonalak kialakítása, fejlesztése 

IF1-T05-P1 
Akadálymentes (babakocsis, mozgáskorlátozott) útvonalak 
kialakítása 

térségi 
     

IF1-T05-P2 Túrafutó útvonalak kijelölése térségi      

IF1-T05-P3 Kutyás körök bővítése térségi      

IF1-T06: Pihenőhelyek kialakítása 

IF1-T06-P1 erdei játszóterek kialakítása térségi      

IF1-T06-P2 nyilvános mosdók kialakítása térségi      

IF1-T06-P3 interaktív játszótér térségi      

IF1-T06-P4 
Szabadtéri kondipark és kapcsolódó szolgáltatások a 
terepfutóösvényekhez igazodva 

térségi      
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

IF2: Kerékpáros útvonalak fejlesztése 

IF2-T01: Turisztikai kerékpárutak fejlesztése 

IF2-T01-P1 EV 6 fejlesztése (burkolatjavítás, pihenők) BörzsönyKör      

IF2-T01-P2 Kismaros-Szokolya-Királyrét kerékpárút kiépítése BörzsönyKör      

IF2-T01-P3 Ipoly völgyi hálózat fejlesztése (Szob-Letkés szakasz folytatása)       

IF2-T01-P4 
Ipolydamásd-Kemence-Balassagyarmat-Szécsény tanulmányterv 
készítése 

BörzsönyKör      

IF2-T01-P5 
Szendehely-Ősagárd kerékpáros összekötés erdőn keresztül 
(murvázás, földstabilizálás) 

NaszályKör      

IF2-T01-P6 

Rétság belterület és a 2. sz. és 23. sz. főutak csomópontjában lévő 
körforgalom között külön pályatesttel rendelkező kerékpárút 
kialakítása a 2. számú főúttal párhuzamosan közlekedésbiztonsági 
okokból 

Nógrádi kerekezés      

IF2-T01-P7 
Nógrádi-medencében térségi kerékpárút kialakításának vizsgálata, 
tervezése és megvalósítása 

Nógrádi kerekezés      

IF2-T01-P8 
Diósjenő-Romhány vasútvonal egyes szakaszainak vizsgálata 
kerékpáros infrastruktúrafejlesztésre (tanzulmányterv) 

Nógrádi kerekezés      

IF2-T01-P9 
Meglévő kerékpáros (országúti és hegyi kerékpáros/trekking) 
útvonalak kitáblázása 

térségi      

IF2-T02: Erdei kerékpáros útvonalak fejlesztése 

IF2-T02-P1 

Erdőgazdasági utakon kialakított kerékpáros útvonalak fejlesztése  
(Zebegény-Köves-tető-12106 jelű út- Farkas-völgy-Nagybörzsöny; 
Verőce - Magyarkút – Szokolya; 12103 jelű út-Királyrét-Magas-taxi 
Turistaház; Királyrét – Diósjenő; 12122 jelű út – Királyháza – 
Kemence, valamint Diósjenő-Pénzásás, ill. későbbi ütemben 
Bernecebaráti és Nagyoroszi közötti Nagy-völgy) 

Börzsönyi bringatúrák 

     

IF2-T02-P2 Alacsony forgalmú utakon kijelölés 
Nógrádi kerekezés, 

Börzsönyi bringatúrák 
     

IF2-T02-P3 Földutakon új terepkerékpáros útvonalak kialakítása Nógrádi kerekezés,      

IF2-T02-P4 
Tematikus kerékpáros túraútvonalak kialakítása (pl. kerékpáros 
tanösvények kialakítása, Sacravelo zarándokútvonalak fejlesztése 

Börzsönyi zarándok 
Nógrádi kerekezés, 

Börzsönyi bringatúrák 

     

IF2-T03: Kerékpáros pihenőhelyek kialakítása 

IF2-T03-P1 
Kerékpáros pihenőpontok kialakítása (pad, asztal, esőbeálló, 
tűzrakóhely, szemetes, kerékpártároló) a frekventált helyszíneken 

térségi 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

IF3: Víziturisztikai útvonalak fejlesztése 

IF3-T01: Víziturisztikai útvonalak fejlesztése 

IF3-T01-P1 Ipoly víziturizmusának fejlesztése Vizes kalandok      

IF3-T01-P2 Sólyalejárók, parkolók létesítése Vizes kalandok      

IF3-T01-P3 Kitáblázás Vizes kalandok      

IF3-T02: Víziturisztikai pihenőhelyek kialakítása, fejlesztése 

IF3-T02-P1 Pihenőpartok kialakítása az Ipolyon Vizes kalandok      

IF3-T02-P2 Strandfejlesztések (pl. Zebegény) Dunai panoráma      

IF4: Sípályák téli-nyári fejlesztése 

IF4-T01: Sípályák négyévszakos fejlesztése 

IF4-T01-P1 Alpesi sípályák négyévszakos fejlesztése  HavasBörzsöny      

IF4-T01-P2 Sítrekking útvonalak kijelölése HavasBörzsöny      

IF4-T01-P3 Kijelölt síutak karbantartása HavasBörzsöny      

IF4-T02: Szánkópályák kialakítása 

IF4-T02-P1 Szánkópályák kialakítása (Szob, Szokolya) HavasBörzsöny      

IF5: Lovas turisztikai hálózat fejlesztése 

IF5-T01: Lovasturisztikai útvonalak kijelölése, kialakítása 

IF5-T01-P1 Lovasturisztikai útvonalak jelölése (GPS track, térkép) LovasBörzsöny      

IF5-T01-P2 
Lovasturisztikai szolgáltatók bevonásával túraútvonalak kialakítása 
(Szokolya, Kismaros, Kosd, Rétság, Alsópetény) 

LovasBörzsöny 
     

IF5-T02: Lovasturisztikai szolgáltatási kínálat bővítése 

IF5-T02-P1 Lovasszálláshelyek bővítése, lovasbarát szálláshelyek minősítése LovasBörzsöny      

IF5-T02-P2 Lovastúrázáshoz szükséges alapvető eszközök beszerzése  LovasBörzsöny      

IF5-T02-P3 Túravezetés szervezése, túravezetők képzése LovasBörzsöny      

IF6: Aktív turisztikai módváltó csomópontok kialakítása 

IF6-T01: Kombinált turisztikai központok, kölcsönzők kialakítása 

IF6-T01-P1 
Gyalogos, kerékpáros és víziturisztikai központok kialakítása (Szob, 
Zebegény, Nagymaros, Kismaros, Verőce, Vác, Ipolytölgyes) 

térségi 
     

IF6-T01-P2 Több jármódot összefogó kölcsönzőrendszer / hálózat kialakítása térségi      

IF7: Szelfipontok 

IF7-T01: Szelfipontok tervezése, kialakítása 

IF7-T01-P1 Szelfipontok kialakítása térségi      
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III.4 Szolgáltatásfejlesztés 

Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 

Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

SZF1: Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 

SZF1-T01: Erdei szálláshelyek fejlesztése 

SZF1-T01-P1 Magas-Tax turistaház megújítása       

SZF1-T01-P2 Szénpataki turistaház megújítása       

SZF1-T01-P3 Toboz kulcsosház felújítása       

SZF1-T01-P4 Prónay-ház (Királyrét) megújítása       

SZF1-T01-P5 Makkos-ház megújítása       

SZF1-T01-P6 Lajos-kunyhó (Nagymaros) újjáépítése        

SZF1-T01-P7 Udvarhelypuszta (Diósjenői Erdészet) szálláshelyfejlesztése       

SZF1-T01-P8 Kútbereki turistaház és környékének rendezése (attraktivitás 
fejlesztése, odavezető út stabilizálása, az út ingatlanjogi helyzetének 
rendezése, tófejlesztés horgászati, csónakázási célra) 

 
     

SZF1-T01-P9 Kisinóci turistaház fejlesztése       

SZF1-T01-P10 Törökmező turistaház fejlesztése       

SZF1-T01-P11 Nagy-Hideg-hegyi turistaház megújítása       

SZF1-T01-P12 Aktív turisztikai szálláshelyek zöldítése (biológiai szennyvíztisztító, 
szigetüzemű áramellátás) 

 
     

SZF1-T01-P13 Lombkorona szálláshelyek kialakítása térségi      

SZF1-T01-P14 Gampling, butikpanzió kialakítása térségi      

SZF1-T01-P15 Kihasználatlan épületek szálláshelyként való hasznosításának 
vizsgálata 

térségi 
     

SZF1-T02: Ifjúsági táborok, erdei iskolák létesítése, felújítása 

SZF1-T02-P1 Ifjúsági táborhely kialakítása Drégelypalánkon Hist-túra      

SZF1-T02-P2 Ifjúsági tábor létesítése Kosdon Naszálykör      

SZF1-T02-P3 Csattogó-völgy erdei iskola és üdülőházak fejlesztése       

SZF1-T02-P4 Nagymarosi kemping fejlesztése       

SZF1-T02-P5 Kóspallag nomád tábor fejlesztés       

SZF1-T02-P6 Szokolya matracszállás létesítése a Schwartz-udvarban       

SZF1-T03: Zarándokszállások, egyházi szállások turisztikai célú fejlesztése 

SZF1-T03-P1 Zarándokútvonalak, zarándokút-állomások fejlesztése térségi      

SZF1-T03-P2 Szakrális helyszínek, kínálati elemek attraktivitásának növelése 
 

térségi 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

SZF2: Kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóipari egységek fejlesztése az aktív turizmushoz kapcsolódóan 

SZF2-T01: Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése a főbb aktív turisztikai útvonalakhoz kapcsolódva 

SZF2-T01-P1 4*-os szálláshelyek fejlesztésének ösztönzése térségi      

SZF2-T01-P2 Butikpanziók kialakítása térségi      

SZF2-T02: Vendéglátóipari egységek fejlesztése 

SZF2-T02-P1 Térségre jellemző „ehető-iható” jellegzetességek turistamenüként 
való kínálata több ponton 

térségi 
     

SZF2-T02-P2 A kevésbé frekventált területeken a vendéglátás fejlesztésének 
ösztönzése 

térségi 
     

SZF3: Helyi termékek népszerűsítése 

SZF3-T01: Termelői piacok kialakítása, fejlesztése, aktív turisztikai integrálása 

SZF3-T01-P1 Termelői piacok kialakítása az aktív turisztikai útvonalakon 
(Kóspallag) 

térségi 
     

SZF3-T01-P2 Termelői piacok promotálása az aktív turisztikai útvonalakon térségi      

SZF3-T02: Rendezvények   

SZF3-T02-P1 Aktív turizmust népszerűsítő rendezvények rendszeres 
megrendezésének támogatása 

térségi 
     

SZF3-T02-P2 Újonnan bevezetendő aktív turizmust népszerűsítő rendezvények  térségi      

SZF3-T02-P3 Helyi rendezvényeken az aktív turisztikai szolgáltatások, lehetőségek 
bemutatása 

térségi 
     

SZF4: Térségi kerékpárkölcsönző-rendszer kialakítása 

SZF4-T01:  

SZF4-T01-P1 Térségi kerékpárkölcsönzőrendszer kialakítása Börzsönyi Bringatúrák      

SZF4-T01-P2 E-bike beszerzése és telepítése Börzsönyi Bringatúrák      

SZF4-T01-P3 
Kerékpárkölcsönzés fejlesztésének ösztönzése a Nógrádi-
medencében, Vác térségében és az Ipoly-völgyben 

Börzsönyi Bringatúrák 
Nógrádi kerekezés 

Naszálykör 

     

SZF4-T01-P4 
Kerékpárszerelő állomások létesítése 

Börzsönyi Bringatúrák 
Nógrádi kerekezés 

Naszálykör 

     

SZF5: Kerékpárszállítás feltételeinek javítása a közösségi közlekedésben 

SZF5-T01: Kerékpárszállítás feltételeinek javítása vasúton és hajón 

SZF5-T01-P1 Vác-Drégelypalánk-Balassagyarmat vasútvonalon a kerékpárszállítás 
igényekhez igazodó fejlesztése (hétvégente vasúti szerkocsival)  

Nógrádi kerekezés 
Börzsönyi Bringatúrák 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

SZF5-T01-P2 Volánbuszokon kerékpárszállítás megteremtése bizonyos 
viszonylatokon 

térségi 
     

SZF5-T02: Kerékpárszállítás feltételeinek megteremtése a térségi turisztikai buszhálózathoz kapcsolódóan 

SZF5-T02-P1 Nagykapacitású kerékpárszállító utánfutók beszerzése 
térségi 

 
     

SZF6: Szolgáltatók minősítési rendszerekhez való kapcsolódása, szolgáltatásfejlesztés 

SZF6-T01: Kerékpárosbarát szolgáltatói hálózat fejlesztése 

SZF6-T01-P1 Kerékpárosbarát minősítés megszerzésének ösztönzése térségi      

SZF6-T01-P2 
Kerékpárosbarát szolgáltatók integrálása a kommunikációs és 
marketingkiadványokba 

Nógrádi kerekezés 
Börzsönyi Bringatúrák 

Börzsönyi duatlon 
Naszálykör 

     

SZF6-T02: Víziturizmushoz kapcsolódó szolgáltatói hálózat fejlesztése 

SZF6-T02-P1 
Az MKKSZ felülvizsgált tanúsítási rendszerének bemutatása a 
helybeliek számára 

Vizes kalandok, 
Dunai panoráma 

     

SZF6-T02-P2 Csónakházak, csónaktárolók létesítése 
Vizes kalandok, 

Dunai panoráma 
     

SZF6-T02-P3 Eszközbeszerzés ösztönzése 
Vizes kalandok, 

Dunai panoráma 
     

SZF6-T02-P4 Kölcsönzési lehetőségek biztosítása az Ipoly mentén 
Vizes kalandok, 

Dunai panoráma 
     

SZF6-T03: Kisállatbarát szolgáltatások fejlesztése 

SZF6-T03-P1 
Kisállatbarát szolgáltatások fejlesztése (elsősorban a 
Dunakanyarban) 

KutyásBörzsöny 
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III.5 Marketing, információ és promóció 

Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 

Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

MI1: On-line jelenlét és kommunikáció 

MI1-T01: Egységes brand és arculat kialakítása, kommunikálása 

MI1-T01-P1 Arculattervezés térségi      

MI1-T02: Börzsöny-Dunakanyar honlap kialakítása 

MI1-T02-P1 Honlap elkészítése térségi      

MI1-T03: Tartalomgyártás 

MI1-T03-P1 VR 360 attrakciók térségi      

MI1-T03-P2 influencerekkel való együttműködés kialakítása térségi      

MI1-T03-P3 videoblogok térségi      

MI1-T04 : „be social” (közösségi média jelenlét erősítése) 

MI1-T04-P1 
Facebook, Instagram, Tik-tok, Youtube (stb.) aktivitás, akár új 
csatorna létrehozásával 

térségi 
     

MI1-T04-P2 hirdetések, szponzorált bejegyzések folyamatos közzététele térségi      

MI1-T05: On-line jelenlét ösztönzése 

MI1-T05-P1 utazási weboldalakon való jelenlét biztosítása térségi      

MI1-T05-P2 on-line figyelés térségi      

MI2: Off-line promóció és információ 

MI2-T01: Off-line promóció 

MI2-T01-P1 Médiakampányok lefolytatása térségi      

MI2-T01-P2 Szakmai PR hírlevél elindítása sajtó irányába térségi      

MI2-T02: Térképek, turisztikai kiadványok 

MI2-T02-P1 Térképek elkészítése térségi      

MI2-T02-P2 Térségi aktív turisztikai kiadvány készítése térségi      

MI2-T02-P3 
Célcsoport specifikus kiadványok készítése (pl. Családdal a 
Dunakanyarban, Bringázz a Dunakanyarban 

térségi 
     

MI2-T02-P4 Kalandtérkép készítése térségi      

MI2-T03: Információs táblák kihelyezése, infopontok kialakítása 

MI2-T03-P1 Információs táblák elkészítése térségi      

MI3: Egyéb marketingelemek 

MI3-T01: Csomagajánlatok kidolgozása, promótálása 

MI3-T01-P1 
Csomagajánlatok összeállítása 
 

térségi 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

2021-2022 2023-2025 2026-2028 2028-2030 2030 után 

MI3-T02: Börzsöny-Dunakanyar kártya   bevezetése 

MI3-T02-P1 
Börzsöny-Dunakanyar kártya program kidolgozása (akár a 
Dunakanyar kártya kiterjesztésével) 

térségi 
     

MI3-T05: Garantált vezetett túrák 

MI3-T03-P1 Túraútvonalak kidolgozása térségi      

MI3-T03-P2 Túravezető-képzések térségi      

MI3-T03-P3 Vezetett gyalogos túrák biztosítása térségi      

MI3-T03-P4 Vezetett kerékpáros túrák biztosítása térségi      

MI3-T03-P5 Vezetett e-bike túrák biztosítása térségi      

MI3-T03-P6 Vezetett vízitúrák biztosítása térségi      

MI3-T03-P7 Vezetett kombinált túrák biztosítása térségi      
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