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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 (ezek nagy része közlekedési elérhetőséggel kapcsolatos fejlesztés) 

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, a 

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 

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

inkább a túrasíútvonalak és szánkópályák kialakítására fókuszálhatnak.  

A térségben 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. 

Az erdőbe látogatók nyugalma, felvilágosítása, a rájuk történő figyelés érdekében indokolt a Börzsöny 

Ranger intézményének felállítása (SZF7). 

  



   
   

 
  11 

 

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 fejlesztése 

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 

SZF7 
Az erdőbe látogatók nyugalmának 
védelme, felvilágosítása, a rájuk 
történő figyelés 

SZF7-T01 
Börzsöny Ranger intézményének felállítása 

MARKETING, INFORMÁCIÓ ÉS PROMÓCIÓ FEJLESZTÉSE 

MI1 On-line jelenlét és kommunikáció 

MI1-T01 Egységes brand és arculat kialakítása, kommunikálása 

MI1-T02 Honlapfejlesztés 

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 Dunakanyar kártya továbbfejlesztése 

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 
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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, Ipoly Erdő Zrt.   

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Fenntartható térségi mobilitási terv készítése 

 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK2-T01: Vasúti szolgáltatások fejlesztése 
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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 – Ipolyság 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 

 

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) 

• Kismaros-Kisoroszi rév újraindítása (2023-2025) 

ÉRINTETTEK 

MAHART Passnave, MÁV 
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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, illetve Szobon a 

kisvasút Duna-partra 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 és szobi kisvasút meghosszabbítása (2023-2025) 

• kisvasúti szolgáltatások fejlesztése (folyamatos) 

• a nógrádi kisvasúti fejlesztésekre megvalósíthatósági tanulmány készítése (fejlesztői szándékhoz 

igazodva) 

ÉRINTETTEK 

Ipoly Erdő Zrt, AÖFK, MÁV, Nógrád megyei Önkormányzat, önkormányzatok 

 

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, Ipoly Erdő Zrt. 
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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 

 

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, Ipoly Erdő Zrt. 
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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, Ipoly Erdő Zrt., MÁV, DINPI 

 

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). 

INDIKÁTOR 

• térségi parkolásirányító rendszerbe vont parkolóhelyek száma (db) 

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

 

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 

Ipoly Erdő Zrt., térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, önkormányzatok 

 

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 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE KK5-T01: Közúti infrastruktúra fejlesztése 

CÉL: 

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

változást hozhat, jobban pozícionálva 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 

 

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 

 

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) 
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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 
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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, Ipoly Erdő Zrt., szolgáltatók, önkormányzatok 

 

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, Ipoly Erdő Zrt., szolgáltatók, önkormányzatok 

 

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) 
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• 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, Ipoly Erdő Zrt., önkormányzatok, tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Vízi élménypark létesítése az Ipolyon 

 

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, Ipoly Erdő Zrt., önkormányzatok, tulajdonosok, MTSZ 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Malom-völgy élményúttá alakítása 

 

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 
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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, Ipoly Erdő Zrt., MTSZ, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Kilátófejlesztés a Naszályon 

• Kilátófejlesztés az Észak-Börzsönyben 

 

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 

Ipoly Erdő Zrt., DINPI, BNPI, MTSZ, önkormányzatok 
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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 

 

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, Ipoly Erdő Zrt., NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., Lechner 

Tudásközpont, önkormányzatok, tulajdonosok 
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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 

• Szokolyai Schwartz udvar kerékpáros központtá fejlesztése 
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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 (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• A túraútvonalak állapotfelmérése (folyamatos) 

• burkolatjavítás (2021-től) 

• táblák, jelölések pótlása (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MTSZ, DINPI, BNPI, BKTE, Ipoly Erdő Zrt., önkormányzatok 

 

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, Ipoly Erdő Zrt, önkormányzatok 
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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, Ipoly Erdő Zrt, önkormányzatok, MTSZ 

 

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, Ipoly Erdő Zrt, önkormányzatok, egyházak, MTSZ 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Börzsönyi Pálos út kialakítása 
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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 meglévő útvonalak felhasználásával, szükség esetén új 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, Ipoly Erdő Zrt, Magyar Madártani Egyesület, önkormányzatok, szakmai 

szervezetek 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Kemencei Vilati-völgy komplex fejlesztése 

 

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, Ipoly Erdő Zrt, önkormányzatok, szakmai szervezetek 
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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. 

 

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 

Ipoly Erdő Zrt., önkormányzatok, kerékpáros civil szervezetek, MTSZ 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Ipoly Erdő Zrt. 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 

• Ipoly víziturizmusának fejlesztése 

 

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 

• Akadálymentes víziturisztikai központ kialakítása Ipolytölgyesen 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE IF3-T04: 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 

Ipoly Erdő, Magyar Közút, önkormányzatok, magánszereplők, MTSZ 

 

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 

 

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)  

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tervezés (2021-2023) 

• megvalósítás (2023-2025) 

ÉRINTETTEK 

szolgáltatók, DINPI,  
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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, Ipoly Erdő Zrt., DINPI 
 

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 Ipoly Erdő 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) 

ÉRINTETTEK 

MLTSZ, lovasturisztikai szolgáltatók, Ipoly Erdő Zrt., MTSZ 
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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, Ipoly Erdő Zrt., MKKSZ, önkormányzatok, MTSZ 

 

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, Ipoly Erdő Zrt. 
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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, Ipoly Erdő Zrt., tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 
 

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

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, 

Ipoly Erdő 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 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF2-T02: Vendéglátóipari egységek fejlesztése 

CÉL: 

A vendéglátóhelyeken a túrázók számára mind a minőségi kínálat, mind a laktató, egyszerű, gyorsan 

elfogyasztható menük kialakítása és népszerűsítése, amely a helyi hagyományokra, ízekre, ételekre épül, 

s több helyszínen is elérhető („Börzsöny-menü”). 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 
 

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 
 

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) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, események szervezői 
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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, Ipoly Erdő Zrt., DINPI, magánszereplők 
 

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

CÉL: 

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

közlekedést, javítani kell a kerékpárszállítás 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 Passnave 
 

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 
 



   
   

 
  41 

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, Ipoly Erdő Zrt., DINPI, Önkormányzatok, magánszolgáltatók 

 

 

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 
 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF6-T03: Kutyabarát szolgáltatások kialakítása 

CÉL: 

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

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 
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ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, helyi civil szervezet 
 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZF7-T01: Börzsöny Ranger intézményének felállítása 

CÉL: 

Az erdőt az elmúlt években egyre többen kívánják sport és rekreáció céljából igénybe venni. Jellemzően 

egynapos túrákkal, szép, kirándulóidő esetén tömegesen. Az erdőbe látogatók nyugalma, felvilágosítása, 

a rájuk történő figyelés, valamint az Erdőtörvényben foglaltak érvényben tartása fontos feladat. Ehhez a 

Ranger hálózat a megfelelő eszköz. 

INDIKÁTOR 

• Rangerek száma (fő) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Ranger hálózat felállítása 

• Eszközbeszerzés (terepjárók, terepmotorok) 

ÉRINTETTEK 

Ipoly Erdő Zrt., térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, helyi civil szervezet 
 

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 
 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE MI1-T02: Honlapfejlesztés 

CÉL: 

Az egyre bőségesebb tartalommal, aktuális információval rendelkező, azokat ízlésesen bemutató 

HelloDunakanyar honlap további tartalomfejlesztésével a térség egészére egy jól strukturált, könnyen 

átlátható aktív turisztikai fókusszal is rendelkező weboldal áll rendelkezésre, ahol az utazók számára az 

utazásukhoz szükséges összes információ (szálláslehetőségek, túraútvonalak, túrajánlatok, 

élménycsomagok, jármódspecifikus szolgáltatások, látnivalók, események, étkezési lehetőségek, 

programok népszerűsítése) elérhetők. Ehhez kapcsolódóan is fontos a több nyelven elérhető, 

professzionális szállás- és turistakalauz integrálása, akár foglalási rendszerrel egybekötve. 



   
   

 
  43 

INDIKÁTOR 

• Weboldal napi megtekintések száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tartalom- és információgyűjtés (2021-től) 

• tartalmak folyamatos frissítése (folyamatosan) 

• szállásfoglalási felület létrehozása (2022) 

• statisztikai modulok beépítése (2022) 

ÉRINTETTEK 

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

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) 

• influencerekkel való együttműködés kialakítása (2022-től) 

• videoblogok (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

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

 

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 
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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 
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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 

 

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.). Érdemes lenne olyan mesekönyvek kidolgozása ismert hazai meseíróval, ahol a főhős a 

Dunakanyarban, Börzsönyben kirándul, s bemutatja a látványosságokat, élményelemeket.  

Javasolt több nyelven elérhető, professzionális szállás- és turistakalauz készítése. 

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 

 

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) 
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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, Ipoly Erdő 

 

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 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M3-T2: Dunakanyar kártya továbbfejlesztése 

CÉL: 

A Dunakanyar kártya kiterjesztése a térség teljes területére, amely révén kedvezmények vehetők igénybe 

a bevont szolgáltatóknál, kiemelten a közlekedési szolgáltatások esetében. 

INDIKÁTOR 

• Kiállított térségi kártyák száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Kártyarendszer fejlesztése (2021-2022) 

• szolgáltatók bevonása (2022) 

ÉRINTETTEK 

térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, turisztikai szolgáltatók 
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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 túrák kialakítása (2021-től) 

• Vezetett túrák promóciója, értékesítése (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

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

  



   
   

 
  48 

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, Ipoly Erdő 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, Ipoly Erdő Zrt., MTSZ 
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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 (2023-2024) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, térségi aktív turisztikai menedzsment-szervezet, MTSZ, DINPI, BNPI, Ipoly Erdő 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 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 több helyen a jelenlegi helyzet is már magas színvonalú 

lehetőségeket biztosít. Ehhez 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, Köves-mező, 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 (Ipoly Erdő 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). 



   
   

 
  55 

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

kiemelhetők: 

•  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 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 (parkoló stb.) 

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 királyházai 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. 
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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 

 

 
 

 

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

híd, de a távlati tervekben felmerült az ipolysági 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-hegység 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 

 
 

 

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. 
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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 biztosít alapot. Kuriózumnak számítana a felsőpetényi agyag- és ásványbányától az 

alsópetényi víztározóig vezető bányavasút 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, amely 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. BEAVATKOZÁSOK ÜTEMEZÉSE 
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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-T01-P3 Dömösi rév vasúti megálló újra üzembe helyezése térségi      

KK2-T01-P4 Drégelypalánk–Ipolyság vasútvonal helyreállítása térségi      

KK2-T02: Vízi közlekedés fejlesztése 
KK2-T02-P1 kikötőfejlesztés (infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés, e-kikötők) 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), kerékpárkompok beszerzése, hajótaxi 
lehetőségének vizsgálata 

térségi 
     

KK2-T02-P5 Dömösi rév újraindítás térségi      

KK2-T02-P6 Kismaros-Kisoroszi rév újraindítása 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 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

KK2-T03-P6 
Szob-Márianosztra-Nagyirtás kisvasútvonal pályatest felújítása, 
illetve a Duna-partra történő meghosszabbítása, valamint kisvasúti 
megállóhely létesítése a Bezina-rétnél 

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      

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

térségi 
     

KK2-T05: Fenntartható térségi turisztikai közlekedési hálózat fejlesztése 

KK2-T05-P1 e-buszbeszerzés térségi      

KK2-T05-P2 gumikerekes kisvasút beszerzése térségi      

KK2-T05-P3 

szükséges infrastruktúra kialakítása (útvonalak, telephely, megállók, 
e-töltők, stb.)  

• Nagymaros-Törökmező-Kóspallag-Nagyirtás-Szob 

• Nagyirtás-Királyrét között 

• Kemence – Királyháza – Diósjenő 

• Törökmező és Köves-mező között 

térségi 

     

KK2-T05-P4 működtető szervezet kiválasztása térségi      

KK2-T05-P5 Királyrét – Magas-Tax közötti libegő kialakításának vizsgálata térségi      

KK2-T05-P6 
Magas-Tax és Nagy-Hideg-hegy közötti sífelvonó kialakításának 
vizsgálata 

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 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

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

térségi 
     

KK3-T01-P4 A Nagyirtási és Törökmezői út forgalomcsillapítása 
Börzsönyi Kék, 

Vulkánkör 
     

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-T02-P6 
Katalinpusztai Kirándulóközpont parkolási rendszerének 
korszerűsítése 

Naszálykör 
     

KK3-T02-P7 
Diósjenő-Kemence völgyben parkolók kialakítása, 
forgalomkorlátozás 

Hist-túra, 
Börzsönykör, 

Börzsönyi Bringatúrák 

     

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 
     

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

térségi 
     

KK3-T03-P4 Vilati-völgy hétvégi forgalomkorlátozása 
Hist-túra, 

Börzsönykör, 
Börzsönyi Bringatúrák 

     

KK3-T03-P5 A Nagyirtási és Törökmezői út forgalomcsillapítása 
Börzsönyi Kék, 

Vulkánkör 
     

KK4: Intermodalitás erősítése 

KK4-T01: Átszállópontok infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése 

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

térségi 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

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-T01-P2 Kútbereki turistaházhoz vezető út rekonstrukciója 
Hist-túra, 

Börzsönykör, 
Börzsönyi Bringatúrák 

     

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-T01-P3 
Börzsöny Nyugati Természet Kapuja erdei látogatóközpont 
kialakítása 

Vulkánkör, Börzsönyi 
kaleidoszkóp 

     

VF1-T02: Meglévő központok fejlesztése 

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

VF1-T02-P2 
Katalinpusztai Kirándulóközpont informatikai rendszerének 
felújítása 

Naszálykör 
     

VF1-T02-P3 
Királyréti Látogatóközpont nyilvános mosdójának automata 
beléptetőrendszerrel történő fejlesztése 

Börzsönyi Kék, Vulkánkör, 
Börzsönykör 

     

VF1-T02-P4 Katalinpusztai Kirándulóközpont park felújítása Naszálykör      

VF1-T02-P5 Diósjenői Szabadidőpark fejlesztése, erdei bolt bővítése 
Börzsönyi Kék, Vulkánkör, 

Börzsönykör 
     

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 

Hist-túra, Börzsönykör, 
Börzsönyi Bringatúrák 

     

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

Börzsönyi kaleidoszkóp, 
Börzsönyi zarándok 

     

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

Instatúra, Börszönyi 
duatlon, Börzsönyi 

triatlon 

     

VF2-T01-P5 Föld alatti mini kalandpark és katakombarendszer kialakítása 
Kosdon 

Naszálykör 
     

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      
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

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

VF2-T02-P5 Malom-völgy élményúttá alakítása kisléptékű fejlesztésekkel 
Instatúra, Dunai 

panoráma 
     

VF2-T02-P6 Élményösvény kialakítása Kismaros és Szokolya között 
Börzsönyi triatlon, 

Börzsönyi bringatúrák 
     

VF2-T02-P7 Pánholc-hegynél gyalogos élményelemek kialakítása 
Börzsönyi zarándok, 

Börzsönyi kaleidoszkóp 
     

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-Magyarkút-Szendehely, Nagyirtás) Börzsönyi bringatúrák      

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

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 Kismaros-Börzsönyligeten 
Instatúra, 

Dunai panoráma 
     

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

Börzsönyi zarándok 
     

VF3-T01-P4 Kilátó építése Nagybörzsönyben (Pánholc) 
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-T01-P7 Kilátófejlesztés a Bánki-hegyen 
Nógrádi kerekezés, 

Zöldutazás 
     

VF3-T01-P8 
Kilátófejlesztés Törökhelyen (Bánk) Nógrádi kerekezés, 

Zöldutazás 
     

VF3-T02: Természetes kilátópontok környezetének rendezése 

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

térségi 
     

VF4: Bányák látogathatóvá tétele, új funkcióval való megtöltése 

VF4-T01: Felhagyott, rekultivált bányaterületek hasznosítása aktív turisztikai célokra   
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

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 bányák, meddőhányók aktív turisztikai hasznosításának 
vizsgálata 

térségi 
(Naszálykör) 

     

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

térségi 
     

VF4-T01-P5 Bányászati emlékek, örökségek élményalapú bemutatása térségi      
VF4-T01-P6 Bányatárók turisztikai célú hasznosítása térségi      

VF4-T01-P7 
Bajdázói kőbányában szabadtéri színház kialakítása, a meglévő 
kőépületek rekonstrukciója 

Vulkánkör, Börzsönykör, 
Börzsönyi bringatúrák 

     

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) 

Hist-túra 
     

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) 

Instatúra, Dunai 
panoráma, Börzsönyi 

duatlon 

     

VF5-T01-P3 Váci Liget rehabilitációja Naszálykör      

VF5-T01-P4 Bezina-rét rehabilitálása 
Börzsönyi Kék, Börzsönyi 

kaleidoszkóp 
     

VF5-T01-P5 Kútbereki turistaház és környékének rendezése Hist-túra      

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 
Börzsönyi Bringatúrák, 

Börzsönyi duatlon 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

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

Börzsönyi Bringatúrák, 
Börzsönyi duatlon 

     

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 

Instatúra, Dunai 
panoráma, Vizes 

kalandok 

     

VF6-T01-P8 Verőcei strandfürdő területén a vízi színpad felújítása 
Instatúra, Dunai 
panoráma, Vizes 

kalandok 

     

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

Börzsönyi Bringatúrák, 
Börzsönyi duatlon 

     

VF6-T01-P10 Nagymaroson a Kittenberger Kálmán Emlékház fejlesztése 
Instatúra, Dunai 
panoráma, Vizes 

kalandok 

     

VF6-T01-P11 Kóspallagi Túzsik Mihály-kápolna felújítása 
Börzsönyi kaleidoszkóp, 

Börzsönyi zarándok 
     

VF6-T01-P12 Kóspallagi Íjászati Sportcentrum fejlesztése 
Börzsönyi kaleidoszkóp, 

Börzsönyi zarándok 
     

VF6-T01-P12 Kóspallagi leromlott állapotú patakmalom helyreállítása 
Börzsönyi kaleidoszkóp, 

Börzsönyi zarándok 
     

VF6-T01-P13 Egyéb értékes épületek felújítása térségi      

VF6-T01-P14 Középkori pincerendszer turisztikai célú kialakítása Vácon 
Naszálykör, Börzsönyi 

triatlon 
     

VF6-T01-P15 Vác barokk belváros felújítása 
Naszálykör, Börzsönyi 

triatlon 
     

VF6-T01-P16 Vízimalom fejlesztése Nagymaroson, Szokolyán térségi      

VF6-T01-P17 Digitális kápolna kialakítása Törökmezőn Börzsönyi zarándok      

VF6-T01-P18 Szobi Luczenbacher- és a Zilahy-kastély felújítása 
Vizes kalandok, Dunai 

panoráma 
     

VF6-T01-P19 Kálvária és a kálvária kápolna felújítása Szobon Börzsönyi zarándok      

VF6-T01-P20 Szokolyai Kacár tanya újranyitása 
Börzsönyi Bringatúrák, 

Börzsönyi duatlon 
     

VF6-T01-P21 Tsitári kápolna környezetének kisléptékű rendezése 
Hist-túra, Börzsönyi 

zarándok 
     

VF6-T01-P22 Kosdi Pince Program keretében pincék kialakítása Naszálykör      
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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) 

térségi 
     

IF1-T01-P2 Kitáblázás fejlesztése (csomópontokban, pihenőhelyeknél, edukációs 
célú táblák kihelyezését is magába foglalva a parkolóknál, 
pihenőhelyeknél) 

térségi 
     

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

Instatúra, Dunai 
panoráma 

     

IF1-T01-P4 Patakátkelések javítása térségi      

IF1-T01-P5 Zöldutak hálózatának újjáélesztése Zöldutazás      
IF1-T01-P6 

Bajdázói-tóhoz vezető sétaút felújítása 
Börzsönyi Bringatúrák, 

Börzsönyi Kék 
     

IF1-T01-P7 Katalinpusztai és a Naszály hegyre vezető túraösvények felújítása Naszálykör      

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 

Börzsönyi triatlon, 
Instatúra 

     

IF1-T02-P3 Várhegy-kilátó környezetében új túraútvonalak kijelölése, utak 
biztonságának növelése 

Vulkánkör 
     

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, 
törökmezői, diósjenői tanösvény), 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,      
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

IF1-T05: Célcsoport-specifikus útvonalak kialakítása, fejlesztése 

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

térségi 
     

IF1-T05-P2 Terepfutó útvonalak kijelölése térségi      
IF1-T05-P3 Kutyás körök bővítése térségi      

IF1-T05-P4 Kutyaúsztató kialakítása a Lókos-patakon       

IF1-T06: Pihenőhelyek kialakítása 

IF1-T06-P1 erdei játszóterek kialakítása térségi      

IF1-T06-P2 nyilvános mosdók kialakítása térségi      

IF1-T06-P3 interaktív, mezítlábas játszótér térségi      

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

térségi      

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) BörzsönyKör      

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 (tanulmányterv) 

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 

Börzsönyi bringatúrák 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

Turistaház; Királyrét – Diósjenő; 12122 jelű út – Királyháza – 
Kemence, valamint Diósjenő-Pénzásás, ill. későbbi ütemben 
Bernecebaráti és Nagyoroszi közötti Nagy-völgy) 

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 központok,  pihenőhelyek kialakítása 

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

térségi 
     

IF2-T03-P2 Dunakanyar Kerékpáros Centrum kialakítása 
BörzsönyKör, Börzsönyi 

bringatúrák 
     

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-T01-P4 Vízitúra-megállóhely fejlesztések (Vác, Zebegény stb.) Vizes kalandok      
IF3-T01-P5 Dunai zátony víziturizmusba történő bekapcsolása Zebegénynél Vizes kalandok      

IF3-T02: Víziturisztikai pihenőhelyek kialakítása, fejlesztése 

IF3-T02-P1 Pihenőpartok kialakítása az Ipolyon Vizes kalandok      

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

IF3-T02-P3 Akadálymentes víziturisztikai központ kialakítása Ipolytölgyesen Vizes kalandok      

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-T01-P4 NHH Síközpont rehabilitációja HavasBörzsöny      

IF4-T02: Szánkópályák kialakítása 

IF4-T02-P1 
Szánkópályák kialakítása (Szob, Szokolya, Nagybörzsöny, Kemence) 
 

HavasBörzsöny 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

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      

IF5-T02-P4 Sernevali lovasszálláshely bővítése LovasBörzsöny      

IF5-T02-P5 Lovasturisztikai centrum kialakítása Királyházán 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 (pl. Bánki-tó, Csehvár, stb.) térségi      

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 (folyamatban) térségi      
SZF1-T01-P2 Szénpataki turistaház megújítása (folyamatban) térségi      

SZF1-T01-P3 Toboz kulcsosház felújítása térségi      

SZF1-T01-P4 Prónay-ház (Királyháza) megújítása térségi      

SZF1-T01-P5 Makkos-ház megújítása térségi      

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

SZF1-T01-P7 Udvarhelypuszta (Diósjenői Erdészet) szálláshelyfejlesztése térségi      



   
   

 
  75 

Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

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

térségi 
     

SZF1-T01-P9 Kisinóci turistaház fejlesztése térségi      

SZF1-T01-P10 Törökmező turistaház fejlesztése térségi      

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

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

térségi 
     

SZF1-T01-P13 Lombkorona szálláshelyek kialakítása térségi      

SZF1-T01-P14 Gampling, butikpanzió kialakítása térségi      
SZF1-T01-P15 Pénzásási Turistaház felújítása térségi      

SZF1-T01-P16 Kútbereki Turistaház felújítása térségi      

SZF1-T01-P17 Kisirtási Turistaház felújítása térségi      

SZF1-T01-P18 Kihasználatlan épületek szálláshelyként való hasznosításának 
vizsgálata 

térségi 
     

SZF1-T02: Ifjúsági táborok, erdei iskolák fejlesztése 
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 térségi      

SZF1-T02-P4 Nagymarosi kemping fejlesztése térségi      

SZF1-T02-P5 Kóspallag nomád tábor fejlesztés térségi      

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

SZF1-T02-P7 Nagybörzsönyi volt iskolaépületben vándortáborszálláshely 
kialakítása 

térségi 
     

SZF1-T02-P8 Deszkási nomád táborhely fejlesztése térségi      

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      

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-T01-P3 Bős-Nagymarosi kísértetszálloda hasznosítása szállodaként 
 

térségi 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

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  

Nógrádi kerekezés 
Börzsönyi Bringatúrák 

     

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 
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

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 

     

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 
     

SZF7: Az erdőbe látogatók nyugalmának védelme, felvilágosítása, a rájuk történő figyelés 

SZF7-T01: Börzsöny Ranger intézményének felállítása 

SZF7-T01-P1 Börzsöny Ranger intézményének felállítása, eszközbeszerzés térségi      
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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: Honlapfejlesztés 

MI1-T02-P1 HelloDunakanyar honlap tartalomfejlesztése, továbbfejlesztése térségi      

MI1-T03: Tartalomgyártás 

MI1-T03-P1 influencerekkel való együttműködés kialakítása térségi      

MI1-T03-P2 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, mesekönyvek) 

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      
MI3-T02: Dunakanyar kártya továbbfejlesztése 

MI3-T02-P1 Dunakanyar kártya kiterjesztése, fejlesztése térségi      
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Sorsz. Név 
Kapcsolódó 

élménycsomag 
Időtáv 

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

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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IV.1 Belépési pontok, turisztikai csomópontok fejlesztése 

A stratégia részeként nagy hangsúlyt kell helyezni a belépési pontok, turisztikai csomópontok 

fejlesztésére. E csomópontokban a fejlesztések között mindenhol kiemelt hangsúlyt kapnak a 

közlekedésfejlesztések, ugyanakkor fontos, hogy ezeken túl az attrakciók, szolgáltatások fejlődése is 

megvalósuljon, hozzájárulva az itt töltött idő meghosszabbítására és tartalmasabbá tételére, ill. az 

innen való környezetbarát módon történő továbbtúrázásra. 

IV.1.1 Vác-Központ 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE VÁC-KÖZPONT 

CÉL 

Vác ma is a térség egyik legjelentősebb turisztikai célterülete, de aktív turisztikai jelentősége a 
meglévő adottságai ellenére egyelőre kihasználatlan. Vác központi területei egyrészt 
kiindulópontként, átszállóhelyként szolgálnak a Börzsöny-Dunakanyar, a Naszály és a Nógrádi-
medence irányába, másrészt Vác maga is egyre szélesebb körű aktív turisztikai kínálattal 
jelentkezik, különösen a Dunaparti térségben, amelyek további fejlesztése, 
megközelíthetőségének javítása kiemelt cél. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás Intermodalitás fejlesztése, parkolófejlesztések 
A vasútállomás két oldalán 353 férőhelyes P+R parkoló, valamint 70 kerékpár tárolására 
alkalmas B+R kerékpártároló áll rendelkezésre. Amennyiben a Dunakanyarba érkezők egyre 
nagyobb hányada átterelhető a közösségi közlekedésre, közép- és hosszú távon vizsgálandó 
a parkolószám növelésének lehetősége (Reménység pálya új székházánál).  
Vác Dunaparti térségében, a vár tövében rendelkezésre álló parkoló fejlesztése is 
szükséges, a buszparkolás megteremtésével, vizesblokk létrehozásával. A településre 
érkezők innen nemcsak a város látnivalóit, hanem az aktív turisztikai vonzerőket (Ártéri 
tanösvény, Dunapart korzó, bringapark, kerékpáros útvonalak, vízi turisztikai megállóhely 
és csónakház, Hétkápolna és a zarándokútvonalak) is könnyen elérhetik. 
Közösségi közlekedés színvonalának javítása 
Vác, mint a Börzsöny irányába induló közösségi közlekedési járatok indítási pontja is fontos. 
Elsősorban a szolgáltatási színvonal, az átszállási kapcsolatok fejlesztése, a menetrendek 
összehangolása terén. A Vác-Drégelypalánk vasútvonal szolgáltatási színvonalának 
fejlesztéséhez hozzátartozik a kerékpárszállítási feltételek javítása is. 
Vízi közlekedési lehetőségek fejlesztése 
Vác hajóállomása a térség fontos belépési pontja lehet, hiszen a Dunakanyar attraktív 
elérését segítheti. E célokat a Budapest – Vác (-Szob) hajójáratok, és a Vác-Szob szakaszon 
vízitaxik üzembe állítása segítheti. 

Projekt neve Összköltség, MFt Fejlesztési forrás Ütemezés 

Buszparkoló a Dunaparton 50-200 TOP Plusz, hazai forrás 2021-től 

Kikötőfejlesztés 300 TOP Plusz / IKOP Plusz 2023-2025 

2. Aktív turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Duna-parton 

Rövid leírás A váci Dunaparton egyre szélesebb szabadidős kínálat alakul ki, amely további 
fejlesztésekkel bővíthető. A vízi turizmus fejlesztésében a megépült csónakház fontos 
szerepet játszhat, javasolt lenne kerékpárkölcsönző rendszerrel integrálni, s több jármódos 
központtá fejleszteni. 
A Váci Liget rehabilitációja során a Fő utca – Fő tér Program részeként a váci Duna-part 
elhanyagolt területeinek rendezésével, a sétányok rekonstrukciójával e részen is 
kialakítható a Duna korzó és kerékpárút, valamint a Duna-parti sétaút, illetve ökojátszótér. 
A Duna-part egyik kiemelt attrakciója az Ártéri tanösvény, amelynek mielőbbi felújítása 
szükséges. További attrakciófejlesztések közül kiemelhető az EuroVelo melletti bringapark 
(pumpapálya) létesítése. A Hétkápolna révén a térség kiemelt zarándokcélpont, 
zarándokturisztikai fejlesztésekre is alkalmas. 
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Projekt neve Összköltség, MFt Fejlesztési forrás Ütemezés 

Bringapark (pumpapálya) 40 Országos Bringapark Program 2021-2022 

Kerékpárkölcsönző rendszer 
kiépítése 

10 TOP Plusz 2022-2023 

Több jármódos központ 
fejlesztése 

10-20 TOP Plusz 2022-2023 

Ártéri tanösvény felújítása 50-100 TOP Plusz 2022-2023 

Váci Liget rehabilitációja 3000 TOP Plusz 2023-2025 

3. Kapcsolódó attrakciófejlesztés 

Rövid leírás Vác mint a térség legfontosabb idegenforgalmi központja, több olyan turisztikai látnivalóval 
rendelkezik, melyek további fejlesztésével a turisztikai potenciál növelhető, s az aktív 
turisták számára is attrakciót ill. szolgáltatásokat biztosít. 

Projekt neve Összköltség, MFt Fejlesztési forrás Ütemezés 

Középkori pincerendszer 
turisztikai célú kialakítása 

nem ismert nem ismert 2023-2025 

Vác barokk belváros felújítása 4 000 TOP Plusz 2023-2025 

 

IV.1.2 Vác-Észak: a Dunakanyar kapuja 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE VÁC-ÉSZAK 

CÉL 

Vác és Verőce között lehet kialakítani a „Dunakanyar kapuját”, amely a térség egyik legfontosabb 
belépési pontjává fejleszthető. Ehhez az M2-12. sz. főút csomópontjának térésgében nagyléptékű 
parkolófejlesztés és kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés szükséges. A beruházás lehetőséget adna 
arra, hogy a 12. sz. főút járművekkel való terhelése csökkenthető legyen, különösen a turisztikai 
időszakokban. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás A körforgalom térségében, akár barnamezős területek felhasználásával nagykapacitású 
rendezett parkoló kialakítása, amely a Börzsöny-Dunakanyar térégébe érkezőket 
megállításra készteti, s innen vagy közösségi közlekedéssel, vagy aktív módon (kerékpárral, 
vízi eszközökkel, gyalog) folytatják útjukat. A parkolónál szolgáltatások (vizesblokk, 
kerékpárbérlési, kenubérlési lehetőség stb.) is létrejön. Amennyiben lehetőség nyílik rá, 
hosszabb távon vasúti megállóhely is kapcsolódhat hozzá. 

Projekt neve Összköltség, MFt Fejlesztési forrás Ütemezés 

Parkolófejlesztés 1000-3000 MFt IKOP Plusz 2025-2028 

2. Aktív turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése 

Rövid leírás A Duna-parthoz kapcsolódóan a vízi közlekedés és a vízi túrázás feltételrendszerének 
javítása valósulhat meg, vízitúramegállóhely és turistahajó-kikötő építése a Buki-öbölnél. 

Projekt neve Összköltség, MFt Fejlesztési forrás Ütemezés 

Vízitúramegállóhely fejlesztése 10 TOP Plusz 2025-2026 

Turistahajó-kikötőfejlesztés 300 nem ismert 2025-2028 

3. Aktív turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás fejlesztése 

Rövid leírás A dunai kis szigetek a vízi turizmus számára vonzó lehetőséget nyújtanak helyben, de a 
vízieszközbérlést térségi szinten kell megoldani (legalább Nagymaros-Vác térségében). 
Kerékpárral az EuroVelon és a Naszály felé is lehet kapcsolódni. A fejlesztés ütemezését a 
parkolófejlesztéshez kell kapcsolni. 

Projekt neve Összköltség, MFt Fejlesztési forrás Ütemezés 

kerékpár- és vízieszköz 
kölcsönzés kialakítása 

10-20 TOP Plusz 2027-2028 
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IV.1.3 Verőce-Kismaros 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE VERŐCE-KISMAROS 

CÉL 
Verőce és Kismaros a térség kapuja, amely az átmenő forgalom révén a legnagyobb közlekedési 
és környezeti terhelést „szenvedi el”. Ennek kezelése, oldása elsőrendű feladat, amellett, hogy 
mind a Dunakanyar, mind a Börzsöny irányába az infrastrukturális és szolgáltatási kínálat javuljon. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedés- és parkolásfejlesztés 

Rövid leírás Verőce és Kismaros élhetőségének javításához feltétlenül szükséges a parkolási helyzet 
javítása, amelynek széleskörű eszközeit használni kell (parkolók kialakítása, 
forgalomszabályozás, fizetős rendszer kialakítása, behajtási zónarendszer). A királyréti 
kisvasút egykori nyomvonalon történő déli meghosszabbítása vizsgálandó, amely a 
parkolókialakítás révén az autóból történő átszállást segítheti. Megfontolandó a Kismaros-
Kisoroszi rév újraindítása, ill. ennek vizsgálata. A fejlesztések lehetővé tehetik a 
hajóközlekedés fejlesztését is (hop on – hop off, vízitaxi). 

Projekt neve Összköltség, MFt Fejlesztési forrás Ütemezés 

Parkolófejlesztés 150 hazai forrás 2022-2025 

Parkolási rendszer kialakítása 
(térségi szinten) 

80 hazai forrás 2023-2024 

Kisvasút meghosszabbítása a 
Duna-partig 

n.a. hazai forrás 2023-2027 

Kismaros-Kisoroszi rév 
újraindítása 

3-5 hazai forrás 2023-2025 

2. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

Rövid leírás Verőce az EuroVelo 6 belépési pontjaként alkalmas arra, hogy a térségben kiemelt szerepet 
töltsön be a kerékpáros turizmusban. Alkalmas hely arra, hogy a Dunakanyarba érkezők 
bérelhető kerékpárhoz, szervizszolgáltatáshoz jussanak és csoportos szervezett túrákon 
vehessenek részt. Erre a Verőcei önkormányzat egy kerékpáros centrumot kíván létesíteni. 
A kerékpárkölcsönzés térségi szintű fejlesztésében Verőce és Kismaros kiemelkedő 
szerepet kap, kapcsolódva a vasútállomásokon és vízi megállóhelyeken jelentkező 
igényekhez. 
Fontos továbbá, hogy az EuroVelo 6-ról északi irányban jó minőségű kerékpárúton el 
lehessen jutni a Börzsöny (Szokolya-Királyrét) felé. Ennek a kerékpárútnak a mielőbbi 
megépítése az egyik legfontosabb aktív turisztikai projekt a térségben. Ugyancsak fontos, 
hogy a királyréti kisvasúton a kerékpárszállítás feltételei javuljanak akár nagyobb igények 
egyidejű kiszolgálására is rugalmasan tudjanak reagálni. 
Mindemellett a térségben több kerékpáros attrakciófejlesztés ötlete is felmerült, ezek 
megvalósíthatóságának vizsgálata és kialakítása rövid távon lehetséges. 

Projekt neve Összköltség, MFt Fejlesztési forrás Ütemezés 

Dunakanyar Kerékpáros 
Centrum kialakítása 

440 TOP Plusz 2022-2023 

Verőce – Kismaros – Szokolya – 
Királyrét kerékpárút építése 

Ipoly Erdő Zrt. folyamatban lévő projekt részeként 
megvalósítás alatt 

2022-2023 

Single trail pálya kialakítása 
(Verőce-Magyarkút-
Szendehely) 

Ipoly Erdő projekt 
részeként 

hazai forrás 2022-2023 

Dirt pálya kialakítása (Csattogó-
völgy, Kismaros) 

5-10 hazai forrás 2022-2023 

kerékpárkölcsönző rendszer 
kiépítése (térségi szinten) 

Ipoly Erdő Zrt. folyamatban lévő projekt részeként 
megvalósítás alatt 

2022-2023 

kerékpárszállítás feltételeinek 
javítása a kisvasúton 
 

nr hazai forrás 2022-2023 
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3. Gyalogos infrastruktúrafejlesztés 

Rövid leírás A két településen a Dunapart a legértékesebb látnivaló, az ehhez kapcsolódó fejlesztések 
között kiemelendő a Dunaparti sétány kialakítása az Ybl Miklós támfal alatt. 
Mindemellett a térség a természetjáró és zarándokturizmusban is növelheti szerepét, 
ehhez javasolt az útvonalak, pihenőhelyek fejlesztése, kitáblázása.  
Mindemellett a térség alkalmas (terep)futókörök kialakítására is. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Ybl sétány (1500m) 330 TOP Plusz 2022-2023 

(terep)futókörök kialakítása 0,3-1 saját forrás, aktív turisztikai alap 2022-2023 

4. Vízi turizmus fejlesztése 

Rövid leírás A vízi turisztikai fejlesztések között a kismarosi vízi megállóhely fejlesztése kiemelkedő, 
amely az EuroVelo 6 kerékpárút mentén a kerékpárosok számára is megállóhelyet, akár 
módváltást is biztosíthat. A Duna-parton kajak-kenu kikötésre alkalmas stég, közműhálózat 
kiépítése, konténeres kiszolgáló létesítmények létrehozása biztosíthatja a meglévő 
partszakasz és terület környezeti szépségének megóvását is. 
Ugyanakkor fontos feladat a Dunai lejárók használatának szabályozása, amelynek 
keretében megtörténhet a gépkocsival igénybe vehető lejáró kijelölése, műszaki 
felülvizsgálata, a lejárók lezárása is. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 
Kombinált kerékpáros és vízi 
pihenőhely, park és 
kiszolgáltató létesítmények 
fejlesztése, stég kialakításával 

160 TOP Plusz 2022-2023 

5. Lovas turizmus fejlesztése 

Rövid leírás Lovasszolgáltatói és útvonalai révén Verőce erőteljesebben bekapcsolható a térségi 
lovasturisztikai fejlesztésekbe. Ehhez a szolgáltatások és a marketing fejlesztése mellett a 
Verőce-Szokolya lovasturisztikai útvonal fejlesztése is szükséges. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Lovasturisztikai útvonal 
fejlesztése 

5-20 VP 2022-2024 

Lovasturisztikai szolgáltatások 
fejlesztése 

10-20 magántőke folyamatosan 

6. Attrakciófejlesztés 

Rövid leírás Az aktív turisták vonzására néhány olyan objektum kialakítása, felújítása is lehetőséget 
teremt, amely a gyalogos és kerékpáros turistaútvonalak mentén kisléptékű fejlesztésekkel 
biztosítható (kilátó, játszótér, vízi színpad) 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Kilátófejlesztés Kismaros-
Börzsönyligeten 

60 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2025 

Limes – Római kori játszótér 
bővítése 

45 TOP Plusz 2022-2023 

Vízi színpad felújítása 60 TOP Plusz 2023-2025 

7. Aktív turisztikai szálláshelyfejlesztés 

Rövid leírás Az aktív turizmus szempontjából kiemelkedő jelentőségű a Csattogó-völgy erdei iskola és 
üdülőházak fejlesztése, mely vándortáboroknak is helyet ad. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Csattogó-völgyi erdei iskola és 
üdülőházak fejlesztése 

100 
Téry Ödön Program/ifjúsági 
szállásfejlesztési program 

2023-2025 
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IV.1.4 Nagymaros 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE NAGYMAROS 

CÉL 

Nagymaros a Dunakanyar balpartjának fővárosa, legjelentősebb központja, vasúti és 
hajóközlekedése révén is csomópont. Cél a visegrádi turizmushoz való kapcsolódás erősítése 
elsősorban aktív turisztikai kínálattal, egynapos túrákra. Cél, hogy a Nagymarosra érkezők innen 
gyalog, kerékpárral, e-bike-kal vagy korszerű közösségi közlekedési eszközökkel tudjanak eljutni a 
Börzsöny belső területei felé úgy, hogy minél kevesebben akarjanak autóval érkezni a településre, 
fokozva ezzel a turisztikai szezonban élesedő parkolási nehézségeket. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás Nagymaros mind hajóval, mind vasúton népszerű célpont Budapest ill. Visegrád felől. 
Ugyanakkor a megérkező turisták nincsenek továbbvezetve a belső területek felé, ennek 
megteremtése szükséges. Ehhez a térségi turisztikai e-buszhálózat kialakítása javasolt, mely 
Törökmező-Kóspallag irányába vinné a turistákat az állomásról. 
A településen a parkolás rendezése szabályozással, kisebb infrastruktúrafejlesztéssel 
javítandó. 
A turisztikai hajóforgalom népszerűsége révén a vízi közlekedésben további fejlesztések 
tervezhetők (Dunakanyar hajójárat, hop on – hop off járatok fejlesztése). Fontos lenne a 
dömösi rév újranyitása, ill. ehhez kapcsolódóan a 2020-ban megszüntetett vasúti megálló 
újraüzemelése. Mindezeket a dömösi DINPI látógatóközpont-fejlesztéséhez kapcsolva 
javasolt újraindítani. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Budapest-Dunakanyar 
hajójáratok újraindítása 

n.a. hazai forrás 2022-2025 

Dömösi rév újraindítása n.a. hazai forrás 2022-2024 

Dömösi rév vasúti megálló 
újraüzemelése 

n.a. hazai forrás 2023-2025 

2. Kerékpáros infrastruktúrafejlesztés 

Rövid leírás Nagymaros a kerékpáros turizmus egyik kiemelt belépési pontja, de az infrastruktúra 
további fejlesztése szükséges, egyrészt a kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése, 
másrészt a szolgáltatások bővítése. 
Az EuroVelo6 kerékpárút és Köves-tető között a meglévő földút zúzottkővel történő 
stabilizálása szükséges (ill. a meglévő burkolt úthoz való csatlakozás előtt 50 m hosszban 
szilárd burkolat kialakítása). Ezzel a börzsönyi kapcsolat kialakítható. Az EuroVelo6 
kerékpárút burkolatfejlesztése folyamatos feladatként jelentkezik. 
Mindemellett kerékpáros attrakciófejlesztés is tervezett Nagymaros déli részén, az 
EuroVelo6 mellett egy erdei kerékpáros ösvény  

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Bringapark (erdei kerékpáros 
ösvény) 

8,5 Országos Bringapark Program 2021-2022 

EuroVelo6 kerékpárút és Köves-
tető közötti földút stabilizálása 

5-7 önkormányzat 2022-2024 

3. Gyalogos útvonalak fejlesztése 

Rövid leírás Nagymaros a gyalogos turistáknak számos, csodaszép panorámát nyújtó gyalogos útvonalat 
kínál, de ezen útvonalak egy része nehezen járható, ezek fejlesztése szükséges. 
Mindemellett új rekreációs útvonal (kardiotanösvény) kialakítása is tervezett. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Remete-barlang környezetében 
a gyalogos útvonal 
biztonságosabbá tétele, 
ösvényprofilozás, kitáblázás 

10-20 aktív turisztikai alap 2021-2023 

Kardiotanösvény kialakítása 35 TOP Plusz, hazai forrás 2021-2023 
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4. Attrakció- és szolgáltatásfejlesztés 

Rövid leírás Az aktív turizmus fejlesztése kapcsán elsősorban az eszközbérlés és a tájékoztatás 
fejlesztése emelhető ki, de fontosak a kisléptékű attrakciófejlesztések is. Ezek között 
kiemelendő a vízimalom fejlesztése. A múzeum vonzóbb és kedveltebb lenne, ha a 
malomkerék mozgatható lenne, ehhez a patakot át kellene irányítani a malomhoz. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Vízimalom fejlesztése 10-20 TOP Plusz, hazai forrás 2023-2025 

aktív turisztikai infópont 0,3-1 TOP Plusz, hazai forrás 2021-2022 

több jármódos 
kölcsönzőrendszer (kerékpár- és 
vízi eszközbérlés) fejlesztése 

1-3 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2023 

termálstrand létesítésének 
előzetes vizsgálata 

270  2023-2025 

5. Szálláshelyfejlesztés 

Rövid leírás Nagymaros szálláshelykínálata fejlesztendő, mind az aktív turisztikai szegmensben, mind a 
magasabb kategóriákban. A Kittenberger Kálmán Emlékház látogató-és oktatóközpont 
fejlesztése nemcsak szálláshely, hanem attrakciófejlesztés is. A Bős-Nagymarosi 
kísértetszálloda szállodaként történő hasznosítása is fontos lenne. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Kittenberger Kálmán Emlékház 
fejlesztése 

170 hazai forrás 2022-2023 

Bős-Nagymarosi 
kísértetszálloda hasznosítása 
szállodaként 

nem ismert magántőke 2023-2025 

  



   
   

 
  87 

IV.1.5 Törökmező 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE TÖRÖKMEZŐ 

CÉL 

Törökmező a Dunakanyar egyik legjelentősebb aktív turisztikai csomópontja. Cél, hogy a 
Törökmező önmagában is, ill. az innen induló túrák révén is minél magasabb minőségben betöltse 
ezt a szerepét, s ide az emberek ne csak autóval, hanem gyalog, kerékpárral, e-bike-kal, lovon vagy 
korszerű közösségi közlekedési eszközökkel tudjanak eljutni, s aztán folytassák útjukat a Börzsöny 
belső területei felé. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás Törökmező egy létrejövő térségi turisztikai e-buszhálózat fontos megállóhelye, a 
Nagymarosra érkezők számára egy könnyen elérhető attraktív központ. Ugyanakkor 
nemcsak Nagymaros-Törökmező-Kóspallag vonalon lehet előremutató egy ilyen fejlesztés, 
hanem akár Törökmező és Köves-mező közötti gumikerekű kisvasút fejlesztés is 
felmerülhet későbbi ütemben. 
Parkolásfejlesztés is szükséges, amennyiben fizetős parkoló kerül kialakításra, az ahhoz 
kapcsolódó eszközök, berendezések is szükségesek. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Turisztikai e-buszhálózat 
fejlesztése (Nagymaros-
Törökmező-Kóspallag-
Nagyirtás) 

200 IKOP Plusz, hazai forrás 2023-2028 

Parkolásfejlesztés 200 hazai forrás 2024-2026 

Törökmező és Köves-mező 
közötti gumikerekű kisvasút 
fejlesztés 

30 hazai forrás 2023-2025 

Törökmezői út 
forgalomcsillapítása 

5 hazai forrás 2021-2022 

2. Kerékpáros és lovastúra útvonalak és szolgáltatások fejlesztése 

Rövid leírás Törökmező a kerékpáros és lovastúraútvonalak csomópontjában fekszik. A 2020-ban 
kijelölt Szob-Szokolya közötti lovastúraútvonal nyugatról-keletre, a közeljövőben 
fejlesztendő kék jelzésű kerékpáros útvonal délről északra halad. Köves-tető és a 12106 jelű 
út közötti leromlott állapotú aszfaltút felújítása teljes hosszban megtörténik. Mindezekhez 
kapcsolódóan a szolgáltatások (pl. kerékpárbérlés, szerviz, lovas szolgáltatások) fejlesztése 
szükséges. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

kerékpárbérlés, e-bike bérlés 
kialakítása 

2-5 aktív turisztikai alap 2022-2023 

3. Gyalogos útvonalak fejlesztése 

Rövid leírás Törökmező környékén, különösen a Malom-völgyben és a horgásztónál pihenőhelyek, 
hidak, élményelemek fejlesztése, források rendbetétele növelheti a látványos útvonal 
vonzerejét. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Malom-völgy fejlesztése 150 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2024 
Tanösvény felújítása és bővítése 15-20 TOP Plusz, hazai forrás 2021-2022 

4. Attrakciófejlesztés 

Rövid leírás Törökmező már ma is kínál attrakciókat (kalandpark, állatpark), de további fejlesztésekkel 
az élményszint emelhető (kalandpályák, mászófalak, trambulin-park, félelem/bátorság-
pontok, lombkorona sétány). Tervekben szerepel egy kilátó- és látgatóközpont kialakítása 
is, valamint egy Európában is egyedülálló digitális Mária Út létrehozása. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 
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Törökmező kisléptékű 
fejlesztése minőségi 
élményelemekkel  300 

TOP Plusz, hazai forrás 2023-2024 

Törökmezői Gömb-kilátó és 
látogatóközpont építése 

TOP Plusz, hazai forrás 2024-2026 

Digitális kápolna 20 TOP Plusz, hazai forrás 2023-2024 

5. Szálláshelyfejlesztés 

Rövid leírás Törökmező turistaház fejlesztése, modernizálása, bővítése, ökoszennyvíz-közműfejlesztés 
és apartmanház szállásfejlesztés is tervezett 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Törökmező turistaház 
fejlesztése 

600 
hazai forrás, Téry Ödön Program, 
magánforrás 

2024-2026 

 

IV.1.6 Szob-Zebegény 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE SZOB-ZEBEGÉNY 

CÉL 

Szob és Zebegény a Dunakanyar egyik legfontosabb vízi túra és kerékpáros turisztikai 
csomópontja, ahonnan népszerű gyalogosútvonalak is indulnak a Börzsöny felé (pl. Börzsönyi Kék, 
Mária út), ill. Hegyes-tető, Köves-mező és Törökmező irányába. Mindkét településen egyre 
erőteljesebben jelentkeznek a túlturizmus jegyei is, mely különösen a parkolási problémák terén 
erősödnek. Fontos a jármódok összekapcsolása és egyéb attrakciófejlesztések megvalósítása. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás Szob és Zebegény is súlyos parkolási problémákkal küzd, nagyobb parkoló létesítésére hely 
elsősorban Szob vasútállomás térségében áll rendelkezésre.  
A jó vasúti megközelíthetőség lehetőséget ad arra, hogy minél többen autó helyett vasúton 
vagy hajón érkezzenek a térségbe, s innen kisvasúton, a térségi turisztikai buszokkal vagy 
aktív turistaként folytassák útjukat. 
A Szob-Márianosztra-Nagyirtás kisvasútvonal esetében a meglévő kisvasúti pályatest 
felújítása, illetve a Duna-partra történő meghosszabbítása mind pályaüzemi, mind vonzerő 
szempontjából fontos fejlesztések. 
Szobon kikötőfejlesztés is szükséges, egy úszóműves kishajó kikötő, amely kikötési 
lehetőséget biztosít a kisebb (100 fő alatti) folyami turistahajóknak. Ehhez kapcsolódóan 
parti létesítmények fejlesztése (korszerűsítés, megerősítés, biztonságos hajókikötés 
biztosítása a kis turistahajók számára), vizesblokk és esőbeálló létesítése is megvalósul a 
turisták kényelmének érdekében. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Szob kikötőfejlesztés 50 IKOP Plusz 2023-2025 

Szob parkolófejlesztés 100 TOP Plusz, hazai forrás 2024-2026 

Szob-Márianosztra-Nagyirtás 
kisvasútvonal pályatest 
felújítása, illetve a Duna-partra 
történő meghosszabbítása 

n.a. hazai forrás 2023-2027 

parkolásszabályozás, fizetős 
parkolási rendszer kialakítása 

10 hazai forrás 2023-2024 

2. Kerékpáros útvonalak fejlesztése 

Rövid leírás Szob és Zebegény térségében már ma is kiváló kerékpáros útvonalhálózat található, de ezek 
minőségi fejlesztése szükséges. Az EuroVelo6 kerékpárút útburkolatának felújítása, a 
Zebegény-Köves-tető leromlott állapotú aszfaltmakadám út felújítása és az ehhez 
csatlakozó stabilizált földút fejlesztése a prioritás, de fontos a Szob-12108. jelű út 
(Márianosztra, külterület) közötti felújított hajdani Szob-Márianosztra összekötő út 
kerékpáros szempontból kedvező frakciójú zúzottkő zárásának elvégzése is. 
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Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

EuroVelo6 kerékpárút 
útburkolatának felújítása Szob 
és Zebegény térségében 

20 Magyar Közút Zrt forrása 2022-2023 

Zebegény-Köves-tető közötti 
kék jelzésű kerékpáros útvonal 
fejlesztése 

Ipoly Erdő Zrt. folyamatban lévő projekt részeként 
megvalósítás alatt 

2022-2023 

Szob-12108 jelű út 
(Márianosztra, külterület) 
közötti kerékpáros útvonal 
fejlesztése 

10 TOP Plusz, aktív turisztikai alap 2022-2023 

3. Vízi turizmus fejlesztése 

Rövid leírás A dunai víziturizmus esetében cél, hogy az evezősök, vízitúrázók megálljanak Zebegény 
Dunapartján. Ehhez szükséges legalább egy vízitúra állomás (kiépített kikötőhely, illemhely, 
vendéglátóhely) kialakítása.  
Zebegényben a Dunai strand fejlesztése a vízisport és dunai fürdőzési hagyományok 
felélesztését, korszerű, biztonságos keretek közé terelését szolgálja. A vízminőség 
megfelelő, a kapacitás legfeljebb 100 főre tervezendő. A strandot hivatalosan is stranddá 
kell nyilvánítani. A kiszolgáló létesítmények továbbfejlesztése mellett bójázás is szükséges. 
A Zebegény előtti szigetet (dunai zátonyt) lapályos fövenye és vadregényes jellege kedvelt 
kempingező illetve fürdőhellyé tette. Meg kell vizsgálni, hogy jogilag, illetve 
természetvédelmi szempontból lehetséges-e a hasznosítása a víziturizmus, illetve fürdőzés 
céljaira (amennyiben jogi akadálya nincs, kisléptékű fejlesztések történhetnek). 
Szobon, a Dunaparton a Zilahy utca végén idegenforgalmi választékbővítésként a meglévő 
és védelemre javasolt, jelenleg alulhasznosított épület és térségében a vízi sportolási 
lehetőségek fejlesztése, a kikötési lehetőség biztosítása fejlesztési feladat. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Vízitúrák promotálása, Duna és 
az Ipoly víziturisztikai 
összekapcsolása 

10 saját forrás 2022-2023 

Duna-parti strand kialakítása 
Zebegényben 

100 TOP Plusz 2022-2023 

Sólyalejárók létesítése és a 
hozzá kapcsolódó parkolás 
rendezése 

50-100 TOP Plusz 2022-2023 

Vízitúra-állomás kialakítása 
Zebegényben 

20-50 TOP Plusz 2022-2023 

Dunai zátony víziturizmusba 
történő bekapcsolása 

10 TOP Plusz 2023-2025 

4. Attrakció- és szolgáltatásfejlesztések 

Rövid leírás Szobon a rekreációs területek a Duna és a Damásdi-patak partján az aktív turisztikai 
lehetőségek, szolgáltatások bővíthetők, több jármódos kölcsönzőpont kialakítható. 
Szobon számos olyan attrakciófejlesztés tervezett, melyek aktív turisztikai szempontból is 
kiemelkedők (pl. szánkópálya, szabadtéri korcsolyapálya kialakítása; játszóterek felújítása, 
interaktív játszóterek kialakítása, mezítlábas park/játszótér létesítése; bányaterület aktív 
turisztikai hasznosításának vizsgálata), ill. vannak olyan intézkedések (pl. a szobi 
Luczenbacher- és a Zilahy-kastély felújítása; Kálvária és a kálvária kápolna felújítása; a 
„Dunakanyar Művészeti Hetek” programsorozat felújítása elsősorban Márianosztra, Szob, 
Nagymaros együttműködésével), melyek aktív turisztikai kapcsolódása erősíthető. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

a szobi Luczenbacher- és a 
Zilahy-kastély felújítása 

8 000 Kastély-program 2023-2027 

Kálvária és a kálvária kápolna 
felújítása 

100 központi költségvetés 2023-2027 
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szánkópálya, szabadtéri 
korcsolyapálya kialakítása 

20 hazai forrás 2023-2027 

több jármódos kölcsönzőpont 
létesítése 

20 TOP Plusz 2022-2024 

bányaterület aktív turisztikai 
hasznosításának vizsgálata 

20 nem ismert 2023-2025 

mezítlábas park/játszótér 
létesítése 

10 hazai forrás 2022-2023 

játszóterek felújítása, interaktív 
játszóterek kialakítása 

10-30 hazai forrás 2022-2024 

a „Dunakanyar Művészeti 
Hetek” programsorozat 
felújítása 

2-5 hazai forrás 2022-2023 

Zebegényi sípálya aktív 
turisztikai célú hasznosítása 

nem ismert nem ismert 2023-2025 

5. Aktív turisztikai szálláshelyfejlesztés 

Rövid leírás Noha mindkét településen vannak az aktív turizmushoz köthető szálláshelyek (pl. Zebegényi 
Erdei Sátortábor), de ezek továbbfejlesztése mellett továbbiak kialakítása is hasznos lenne. 
Szobon rekreációs célú fejlesztési lehetőség számára kijelölt terület a zebegényi 
üdülőterülettel szomszédos patak-völgy, elsődlegesen kemping, motel, fürdő 
létesítményekkel. Zebegényben önkormányzati szálláshely létesítése tervezett. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

önkormányzati szálláshely 
létesítése Zebegényben 

nem ismert hazai forrás 2023-2025 

Zebegényi Erdei Sátortábor 
fejlesztése 

nem ismert hazai forrás 2023-2025 

Szob aktív turisztikai 
szálláshelyfejlesztés 

nem ismert hazai forrás 2023-2025 

6. Táblázás, tájékoztatás fejlesztése 

Rövid leírás Mindkét településen fontos mind a belterületen, mind a külterületi turistautak, kerékpáros 
útvonalak, lovas útvonalak mentén a tájékoztatás fejlesztése (megfelelő információs táblák 
és térképek kihelyezése, táblázás újrafestése, javítása, kiegészítése). 
Szobon a vasútállomás/hajóállomás térségében javasolt aktív turisztikai információs pont 
kialakítása. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

aktív turisztikai információs 
pont kialakítása 

5 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2023 

tájékoztatás, táblázás 
fejlesztése 

1-2 hazai forrás 2022-2023 
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IV.1.7 A Börzsöny déli kapuja: Szokolya térsége 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE SZOKOLYA 

CÉL 

Szokolya ma is a legfontosabb belépési pont a Börzsönybe, pozíciójának megtartása, az itt-
tartózkodás meghosszabbítása, tartalmasabbá tétele kisléptékű fejlesztésekkel megvalósítható. 
Mindehhez a közlekedési feltételek javítása is szükséges, elérve, hogy a turisták csökkenő hányada 
érkezzen autóval Királyrétre. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás Kiemelkedő feladat a parkolásfejlesztés, parkolásszabályozás elsősorban Királyréten 
(vizsgálandó a parkolóbővítés Királyréten, a Cseresznyefa-parkolónál, Paphegyi 
kisvasútállomásnál). 
A turisztikai célú közösségi közlekedés fejlesztésére rövid és középtávon különböző 
alternatívák vizsgálhatók. Rövidtávon javasolt a turisztikai e-busz hálózat kialakítása, akár 
több ütemben (Királyrét-Nagyirtás között, Királyrét-Diósjenő között), valamint a 
kerékpárszállítás feltételeinek javítása a kisvasúton és a Királyrétig járó Volánbusz 
járatokon. Ugyancsak megfontolandó a síbuszok visszaállítása a téli havas napokon. 
Középtávon vizsgálandó a Királyréti kisvasút meghosszabbításának lehetősége (Királyrét – 

Spartacus mh. Csóványos vá. (Szén-patak-völgy) ill. a Királyrét – Nagy-Hideg-hegy vá. 

(Cseresznyefa parkoló) nyomvonalon), vagy ezeken a szakaszokon a kisvasúthoz csatlakozva 

Királyrétről gumikerekű kisvasút közlekedtetése, ill. a Királyrétig járó Volánbusz járatok hétvégi 

meghosszabbítása a Cseresznyefa parkolóig. 
Középtávon vizsgálható a Királyrét – Magas-Tax közötti libegő, illetve a Magas-Tax és Nagy-
Hideg-hegy között sífelvonó megvalósíthatóságának kérdése vizsgálata.  

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Parkolófejlesztés, 
parkolásszabályozás 

200 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2023 

E-buszhálózat fejlesztése, 
eszközbeszerzés 

100 hazai forrás 2023-2024 

Kerékpárszállítás feltételeinek 
javítása a kisvasúton és a 
Királyrétig járó Volánbusz 
járatokon 

2 hazai forrás 2022-2023 

Kisvasútvonalak 
meghosszabbításának vizsgálata 

20 hazai forrás 2024-2026 

Királyrét – Magas-Tax közötti 
libegő és Magas-Tax és Nagy-
Hideg-hegy közötti sífelvonó 
vizsgálata 

20-50 
(tanulmányterv) 

hazai forrás 2024-2026 

2. Kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése 

Rövid leírás Királyrét a kerékpáros turizmus csomóponti területe, mindenképpen fontos a 
kerékpárkölcsönzési lehetőség javítása, e-bike kölcsönzés megteremtése, szervízelési 
lehetőségek javítása. Királyrét térségében a kerékpáros útvonalhálózat javítása, fejlesztése, 
bővítése szükségszerű, melyek közül a kiemelt elemek az alábbiak: 

• Kismaros-Szokolya-Királyrét kerékpárút megépítése  

• Királyrét – Magas-taxi Turistaház közötti földutak és az aszfaltburkolatú út 
felújítása 

• Deszkametsző-völgyben burkolatfejlesztés 

• Királyrét-Diósjenő hadiút burkolatfejlesztése 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Kismaros-Szokolya-Királyrét 
kerékpárút megépítése 

Ipoly Erdő Zrt. folyamatban lévő projekt részeként 
megvalósítás alatt 

2021-2023 

Burkolatfejlesztés az 
erdőgazdasági utakon 

5-20 hazai forrás folyamatosan 
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Kerékpározásra javasolható 
földutak, erdei utak 
fejlesztésének vizsgálata 

nr hazai forrás folyamatosan 

Kerékpárkölcsönzési és 
szervízelési lehetőségek 
fejlesztése Szokolyán és 
Királyréten is 

1-10 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2023 

3. Gyalogos túraútvonalak, élményútvonalak fejlesztése 

Rövid leírás Királyrét már ma is jelentős gyalogos turisztikai csomópont, ahol tanösvényeket is 
létrehoztak. Királyréten élés Szokolyán is néhány olyan beavatkozás tervezett, mely 
gyalogos túrázók számára új élményeket, kedvezőbb feltételeket kínál: 

• Vasbánya-hegy felé a Várhegy kilátó új túraútvonallal való összekötése Szokolya 
felé 

• Várhegy oldalában nagy erózióval sújtott nagy forgalmú piros jelzésű útvonal 
veszélyes szakaszának biztonságossá tétele   

• Pap-hegyi pálos romok bekapcsolása a zarándokturizmusba a pálos a Börzsönyi 
Pálos utak részeként 

• Élményösvény kialakítása landart elemekkel (Kismarosról) Szokolya külterületen 

• Törökpatak belterületi részén néhány gyalogos és kerékpáros híd építése 

• tanösvények fejlesztése interaktív élményelemekkel 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Várhegy-kilátó környezetében 
új túraútvonalak kijelölése, utak 
biztonságának növelése 

1 hazai forrás 2022-2023 

Bajdázói-tóhoz vezető sétaút 
felújítása 

15 hazai forrás 2021 

Pálos romok bekapcsolása a 
zarándokturizmusba 

1 hazai forrás 2022-2023 

Élményösvény kialakítása 
Szokolyán 

1-2 hazai forrás 2022-2023 

Törökpatak feletti 
hídfejlesztések 

1-2 hazai forrás 2022-2023 

Bajdázói kőbányában szabadtéri 
színház kialakítása, a meglévő 
kőépületek rekonstrukciója 

25 hazai forrás 2022-2023 

Meglévő tanösvények 
interaktivitásának fejlesztése 

2-3 hazai forrás 2022-2023 

4. Épített értékek, gazdálkodási hagyományok aktív turisztikai hasznosítása 

Rövid leírás Szokolyán számos olyan értéket lehet láthatóbbá tenni, funkcióbővítéssel ellátni, 
megújítani, melyek az aktív turizmusba is jól integrálhatók: 

• Paphegy, Árpád kori sánc, bronz kori földvár, királyréti Várhegy erődítményeinek 
kismértékű rekonstrukciója, bemutatása, vártúra útvonalba történő bekapcsolása 

• Schwartz udvar megújítása, komplex fejlesztése  

• strand megújítása (esetleg funkcióváltása sportpályaként: pullszerű, 
görkorcsolyapálya, gördeszkapálya stb.) 

• Kacár tanya újranyitása (népi mesterséges bemutató élménytér) 

• Vizimalom élményelem 

• Királyréten vasércbányászati emlékhelyek kialakítása 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Schwartz udvar fejlesztése 450 hazai forrás, TOP Plusz 2022-2024 

strand 
fejlesztése/funkcióváltása 

100 TOP Plusz 2023-2024 

Kacár tanya újranyitása 10 hazai forrás 2022 
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Vízimalom élményelem 
fejlesztése 

10 TOP Plusz 2023-2024 

Vasércbányászati emlékhely 
kialakítása 

nem ismert hazai forrás 2024-2025 

Paphegy várrekonstrukció, 
bemutatás 

nem ismert hazai forrás 2024-2027 

5. Sí- és szánkópálya fejlesztések 

Rövid leírás Szokolyán és térségében a meglévő infrastruktúra fejlesztésével a téli és a nyári kínálat is 
javítható: a szokolyai gyepsípálya évszakmentes fejlesztése, a Nagy-Hideg-hegyi síközpont 
és sípályák rehabilitációja, a királyréti szánkópálya parkolásfejlesztése, a túrasízés 
feltételeinek javítása révén. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Gyepsípálya fejlesztése n.a magán 2022-2023 

Szánkópálya fejlesztése 5-10 hazai forrás 2023-2024 

NHH Síközpont rehabilitációja n.a. hazai forrás vizsgálandó 

6. Lovasturisztikai fejlesztések 

Rövid leírás Szokolya a lovasturisztikai fejlesztések térségi központja lehet, központ kialakítása, 
útvonalak fejlesztése, Sernevali lovasszálláshely bővítése révén. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

lovasturisztikai központ 
kialakítása 

5-10 VP, hazai forrás 2023-2024 

Sernevali lovasszálláshely 
bővítése 

5-10 hazai forrás 2023-2024 

7. Aktív turisztikai szálláshelyfejlesztés 

Rövid leírás Szokolya térségében számos olyan szálláshelyfejlesztés szükséges, mely az aktív turisztikai 
célcsoportok számára megfelelő minőségű és kapacitású férőhelyet biztosít: 

• Magas-taxi turistaház és a Szénpataki turistaház felújítása (folyamatban) 

• Nagy-Hideg-hegyi turistaház fejlesztése 

• matracszállás kialakítása (Schwartz udvar fejlesztéséhez kapcsolódva) 

• Református és katolikus egyházi szálláshelyek fejlesztése 

• Pap-hegyen gampling feltételeinek megteremtése 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Magas-taxi és Szénpataki 
turistaház felújítása 
(folyamatban) 

40 Téry Ödön Program 2022 

Nagy-Hideg-hegyi turistaház 
fejlesztése 

100 Téry Ödön Program 2023-2025 

Református/katolikus egyházi 
szálláshelyek fejlesztése 

n.a. hazai forrás 2023-2025 

matracszállás (Schwartz udvar) 
kialakítása 

10 aktív turisztikai alap 2023-2025 

Pap-hegyen gampling 
feltételeinek megteremtése 

10 aktív turisztikai alap 2023-2025 

8. Pihenőhelyek, játszóterek fejlesztése, tájékoztató táblák kihelyezése 

Rövid leírás Pihenőhelyek, játszóterek fejlesztése, tájékoztató táblák kihelyezése Szokolya területén 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Pihenőhelyek, játszóterek 
fejlesztése, tájékoztató táblák 
kihelyezése 

1-3 hazai forrás 2022-2023 

Királyréti Látogatóközpont 
nyilvános WC automata 
beléptetővel történő fejlesztése 

1 hazai forrás 2022-2023 
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IV.1.8 A Börzsöny nyugati kapuja: Nagybörzsöny 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE NAGYBÖRZSÖNY 

CÉL 

Nagybörzsöny a Börzsöny egyik legattraktívabb települése, mely az aktív turisták számára is vonzó 
célpont. Mivel a települést elzártsága miatt elsősorban autóval közelítik meg, ezért fontos a 
parkolás rendezése. A kerékpáros turizmus fejlesztéséhez kapcsolódva a kerékpárszállítás 

mennyiségi és minőségi feltételeit javítani kell. Kiemelt cél a szelíd és élhető turizmus irányába 
történő fejlesztés. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás Nagybörzsönyben a parkolási helyzet javítása, parkolásszabályozás szükséges. Nagyobb 
parkolófejlesztés a falu elején történhet. Innen megfontolandó a kisvasút végállomásig 
gumikerekes közösségi közlekedés kialakítása (pl. dottó). A kisvasút további minőségi 
fejlesztése, a kerékpárszállítás feltételeinek javítása szükséges. A Volánbusz-járatokon a 
kerékpárszállítás lehetőségeinek megteremtése legalább hétvégenként szükséges. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

parkoló létesítése, 
parkolásszabályozás 

100-200 TOP Plusz 2023-2025 

e-busz/dottó beszerzése 30-80 IKOP Plusz, TOP Plusz 2023-2025 

kerékpárszállítás feltételeinek 
javítása kisvasúton, 
Volánbuszon 

2 hazai forrás 2022-2023 

2. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

Rövid leírás Nagybörzsöny kerékpáros turizmusban betöltött szerepe ma elmarad attól a szinttől, 
melyre attrakciói alapján alkalmas lehet. Mindehhez az útvonalak ütemezett fejlesztése 
szükséges: 

• Nagybörzsöny-Farkasvölgy-Nagyirtás-Kisinóci th. kerékpáros útvonal fejlesztése: 
Nagybörzsöny belterületétől Farkas-völgyig földút zúzottkővel stabilizált kiépítése, 
onnan a Kisinóci turistaházig aszfaltburkolatú közforgalom elől elzárt erdészeti 
magánút felújítása 

• Kisirtás–Kereszt-völgy egykori kisvasúti szárnyvonal helyének kerékpárútként való 
hasznosítása 

• Helyi önkormányzati út megújítása Butella és főút között, a kiépülő kerékpárút 
méltó csatlakoztatásához 

• Vámosmikola felé a Börzsöny-patak mentén kerékpáros útvonal 
kiépítése/kijelölése, kerékpároskör kialakítása (Nagybörzsöny-Vámosmikola-
Ganádpuszta-Nagybörzsöny) 

• 12112 jelű út (Nagybörzsöny, belterület – 1201 jelű út között): A 12112 jelű út 
kimaradó szakaszának felújítása. 

• A kisvasút végállomásánál, a Hosszú-völgy bejáratánál a kerékpáros turisták 
fogadására, kerékpárbérlés lehetőségének megteremtésével (normál és e-bike) 
pihenő kialakítása, szerelőponttal. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Nagybörzsöny-Farkasvölgy-
Nagyirtás-Kisinóci th. 
kerékpáros útvonal fejlesztése 

Ipoly Erdő Zrt. folyamatban lévő projekt részeként megvalósítás alatt 

egyéb kerékpárutak, útvonalak 
fejlesztésének részletes 
vizsgálata 

1-2 hazai forrás 2022-2023 

útfelújítás n.a. hazai forrás 2022-2023 

kerékpáros pihenő kialakítása 1-3 hazai forrás 2022-2023 

3. Aktív turisztikai attrakciófejlesztések 
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Rövid leírás Nagybörzsöny térésgében számos olyan infrastrukturális és vonterőfejlesztés tervezett, 
melyek egyedi vonzerőt jelentenek, jól kapcsolódnak a meglévő útvonalakhoz. 

• Pánholc-hegyi kilátófejlesztés 

• Pánholc-hegynél körtúraútvonal kijelölése, tanösvénnyel, erdei játszótérrel, 
élményelemekkel (pl. függőhíd, lombkoronasétány) ingatlanvásárlás/rendezés is 
szükséges 

• Börzsöny Nyugati Természet Kapuja erdei látogatóközpont kialakítása 

• bányatárók turisztikai célú helyreállítása Nagybörzsöny-Perőcsény térségében 
(Nagybörzsöny-Bányapuszta környéki aranybányatárók, Börzsönyi-patak 
völgyében az Altáró bányajárat) 

• Szánkópálya kijelölése a Pánholc-hegy keleti oldalában 

• mezítlábas park/játszótér létesítése 

• Górhegy és Magyar-hegy várának, erődítményének kismértékű rekonstrukciója, 
bemutatása  

• vitorlázó repülőtér létesítése tematikus sétarepülésekhez (pl. vártúrák, 
természetjárás) térségi rendezvényekhez, látnivalókhoz kapcsolódóan 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Pánholc-hegyi kilátófejlesztés 20 TOP Plusz, hazai forrás 2023-2024 

Pánholc-hegynél gyalogos 
élményelemek kialakítása 

5 TOP Plusz, hazai forrás 2023-2024 

Börzsöny Nyugati Természet 
Kapuja erdei látogatóközpont 

20 TOP Plusz, hazai forrás 2023-2024 

Bányatárók turisztikai célú 
hasznosítása 

100 hazai forrás 2023-2027 

Vitorlázó repülőtér létesítése 75 hazai forrás 2023-2027 

Szánkópálya kialakítása 20 hazai forrás 2023-2024 

4. Aktív turisztikai szálláshelyfejlesztés 

Rövid leírás Nagybörzsöny kiemelkedő szálláshelykínálattal rendelkezik a térségben (az egy főre jutó 
vendégágyak száma a legmagasabb, évi 40 ezer vendégéjszaka, 27 vendégház stb.), 
ugyanakkor az aktív turisták számára speciális szálláshelyek kialakítására van igény. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Toboz kulcsosház felújítása 30 Téry Ödön Program 2022-2024 

Volt iskolaépületben 
vándortáborszálláshely 
kialakítása 

20-30 hazai forrás 2023-2024 

Lovasszállás bővítése 20-30 hazai forrás 2023-2024 

Egyházi szállások fejlesztése 20-30 hazai forrás 2023-2024 

5. Tájékoztató táblák, pihenőhelyek fejlesztése 

Rövid leírás A turistaútcsomópontokban, természetbe való belépési pontokon fejleszthető a 
tájékoztatás, sűríthetők az irányítóoszlopok. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

János forrásnál pihenőhely 
létesítése 

3 hazai forrás 2022-2024 

Irányítóoszlopok, tájékoztató 
táblák létesítése 

2 hazai forrás 2022-2024 
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IV.1.9 Nagyirtás térsége 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE NAGYIRTÁS 

CÉL 
A kisvasút-állomás térségében egy kiemelt belső-börzsönyi turisztikai csomópont fejlődik, 
melyhez magas színvonalú szálláshely és vendéglátás kapcsolódik. A tágabb térségben az 
attraktivitás növeléséhez kisléptékű infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztések is megvalósulnak. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás Nagyirtás jelenleg kisvasúton közelíthető meg. A Kisinóci turistaháztól is elérhető erdészeti 
magánúton, de ennek használata csak engedéllyel lehetséges, s nem is cél ennek 
személygépjárművekkel való használatát erősíteni. A Kisinóci turistaháznál kialakított 
parkolóból a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően e-busszal lehetne eljutni Nagyirtásig 
(ill. a másik irányba Királyrétig, összekötve így a két kisvasutat; valamint a nagymarosi 
vasútállomásig). Ugyanakkor a kisvasút fejlesztése is szükséges. Javasolt a Bezina-rétnél 
kisvasúti megállóhely létesítése és a kisvasút kapacitásának növelése. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

e-busz beszerzés és 
üzembehelyezés 

30-100 TOP Plusz, hazai forrás 2024-2025 

Nagyirtási út 
forgalomkorlátozása 

5-7 hazai forrás 2021-2022 

kisvasúti megállóhely létesítése 
a Bezina-rétnél 

5-10 hazai forrás 2023-2024 

2. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

Rövid leírás Nagyirtás tágabb térségében számos erdőgazdasági úton lehet kerékpározni. A Kisinóci th 
és Nagybörzsöny között sárga jelzésű útvonalon lehet végigmenni. Ennek egy szakasza 
Kisinóci th.-Érsek-tisztás között, valamint innen a Farkas-völgyön keresztül Nagybörzsönyig 
a közeljövőben megújul. Ezen felül további fejlesztési tervek: single trail kialakítása a 
Bezina-völgy felé; Kisirtás–Kereszt-völgy egykori kisvasúti szárnyvonal helyén kerékpáros 
útvonal kialakítása 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Kóspallag 12106 jelű út – Farkas-
völgy közötti aszfaltburkolatú 
erdészeti magánút felújítása 

Ipoly Erdő Zrt. folyamatban lévő projekt részeként 
megvalósítás alatt 

2021-2023 

single trail kialakítása Ipoly Erdő Zrt. folyamatban lévő projekt részeként 
megvalósítás alatt 

2022-2023 

Kisirtás–Kereszt-völgy 
kerékpáros útvonal kialakítása 

n.a. hazai forrás 2024-2025 

3. Attrakció- és szolgáltatásfejlesztés 

Rövid leírás Nagyirtás térségében kisléptékű fejlesztések tervezettek:  

• erdei játszótér fejlesztése  

• vizes élőhelyek bemutathatóságának fejlesztése 

• családi túraútvonalak kialakítása 

• Bezina-rét rehabilitálása, pihenőhely kialakítása 

• büfé kialakítása 
Nagyobb fejlesztésként merült fel a Bezina-réten nyári bobpálya kiépítése (a Zemplén 
Kalandparkhoz hasonló) környezetkímélő módon. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Erdei játszótér fejlesztése 20-30 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2023 

Nagyirtási kisvasútállomás 
környezetének rendezése 

120 TOP Plusz, hazai forrás 2021-2023 

Bezina-rét rehabilitálása, 
pihenőhely kialakítása 

20-30 TOP Plusz, hazai forrás 2023-2025 

Büfé kialakítása 3-5 hazai forrás, magánforrás 2022-2023 
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IV.1.10 A Börzsöny északnyugati kapuja: Kemence 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE KEMENCE 

CÉL 
Kemence a Börzsöny északnyugati központja, kisvasúttal, számos egyéb attrakciókkal és népszerű 
túraútvonalakkal. Elérhetőségének és a nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése révén 
Kemence turisztikai csomópont szerepe tovább erősíthető. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás A közlekedésfejlesztési beavatkozások elsősorban a személygépjármű-közlekedés 
szabályozására, parkolók kialakítására, valamint a lokális közösségi közlekedés fejlesztésére 
fókuszál. Ez utóbbi a Kemence-Királyháza-Diósjenő forgalomcsillapított útvonalon e-busz 
forgalomba állítását célozza, amely nemcsak Kemence elérhetőségét javítja, hanem a Nagy-
völgyben is új természetbe lépési pontokat erősíthet. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Parkolófejlesztés, 
közlekedésszabályozás 
Kemence belterületen 

250 TOP Plusz, hazai forrás 2023-2025 

Kemence – Királyháza – 
Diósjenő közösségi közlekedési 
összekapcsolása 
eszközbeszerzéssel (e-busz) 

30-100 TOP Plusz, hazai forrás 2023-2024 

Vilati-völgy hétvégi 
forgalomkorlátozása és 
burkolatjavítása 

50 TOP Plusz, hazai forrás 2023-2025 

2. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

Rövid leírás Kemence kerékpáros csomóponti szerepe tovább erősödhet a Diósjenő – Királyháza – 
Kemence közötti aszfaltburkolatú erdészeti magánút közeljövőbeli felújításával. A 
kerékpáros kapcsolatok fejlesztése az Ipoly-völgy felé is fontos feladat, ill. kerékpáros 
attrakciófejlesztések is vizsgálandók. Kemence és Bernecebaráti között 
közlekedésbiztonsági fejlesztések szükségesek lehetnek, amennyiben a zöld és a piros 
jelzésű nyugat-keleti útvonalak összekapcsolása a közúton marad. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Diósjenő – Királyháza – 
Kemence közötti erdészeti 
magánút felújítása 

Ipoly Erdő Zrt. folyamatban lévő projekt részeként 
megvalósítás alatt 

2022-2023 

Kemence és Bernecebaráti 
között közlekedésbiztonsági 
fejlesztések 

20 hazai forrás 2023-2024 

Ipoly-völgyi kerékpáros útvonal 
fejlesztésének vizsgálata 
Vámosmikola felé 

20 hazai forrás 2023-2025 

3. Gyalogos turizmus fejlesztése 

Rövid leírás A térség alkalmas akadálymentesített túraútvonal kialakítására, akár a Kemence – 
Királyháza, akár a Vilati-völgy burkolt útvonalain. Királyházán, a Bacsina-kútnál 
pihenőhelyfejlesztésre, patakátkelések fejlesztésére is sor kerülhet, ill. kilátófejlesztés is 
tervezett (Strázsahegyi tanösvényhez kapcsolódva vagy a Dorottyin területén). A térségben 
nagy potenciál rejlik a zarándokturizmus fejlesztésében, amely a (Perőcsény-) 
Bernecebaráti – Kemence – Hont – Drégelypalánk útvonal egyházi emlékeit fűzi csokorba. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Akadálymentes túraútvonal 
fejlesztése 

1 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2024 

Erdei pihenőhely fejlesztése 5 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2024 

Zarándokútvonal fejlesztése 0,5-3 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2024 
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Kilátófejlesztés Strázsahegyi 
tanösvényhez kapcsolódva vagy 
a Dorottyin területén 

150 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2024 

4. Attrakció- és szolgáltatásfejlesztés 

Rövid leírás Kemencén a Kisvasút Múzeumhoz kapcsolódóan aktív turisztikai információs pont 
kialakítása is indokolt. A térség unikális attrakciója a Nagyvölgyi Strand, amelynek felújítása 
szükséges. Kemencén az egykori sáncvárak (pl. Godóvár, Magosfa, Pléska-szikla) 
felújításával, a gazdálkodástörténeti emlékek (pl. működő boksák, felhagyott kisvasút) 
bemutatásával az aktív turisztikai paletta tovább színesíthető. Az egykori sípálya 
szánkópályaként történő hasznosítására részletes vizsgálatok elvégzése javasolt. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Aktív turisztikai információs 
pont kialakítása 

10-20 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2023 

Kemencei Nagyvölgyi Strand 
felújítása 

100-200 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2024 

Egykori sáncvárak kisméretű 
rekonstrukciója 

10 TOP Plusz, hazai forrás 2023-2025 

Gazdálkodástörténeti emlékek 
aktív turisztikai hasznosítása 

10-20 TOP Plusz 2022-2024 

Egykori sípálya szánkópályává 
történő fejlesztése 

5 hazai forrás 2022-2025 
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IV.1.11 A Börzsöny északi kapuja: Hont – Drégelypalánk - Nagyoroszi 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE HONT-DRÉGELYPALÁNK-NAGYOROSZI 

CÉL 

A Börzsöny északi részének attrakciói lehetővé tennék a térséget jelentősebb aktív turista 
vonzására, a térség relatív távolsága, kedvezőtlen közlekedési viszonyai miatt jelenleg azonban 
ezt nem tudja elérni (a közúti és a vasúti szolgáltatási színvonal is elmaradott). A térség 
erőteljesebb nyitásával és láthatóvá tételével azonban jelentősen felértékelhető, s képessé tehető 
arra, hogy a Börzsönybe érkező turisták növekvő hányada válassza ezt a térséget.  

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás A térség jelenlegi viszonylagos elzártságát oldhatja a közúti közlekedés fejlesztése az M2 
autóút Vác-Parassapuszta közötti szakaszának kiépítésével, valamint a Drégelypalánk – 
Ipolyhídvég közötti híd megépítésével. Ugyanakkor nagyon fontos lenne a meglévő 
úthálózat minőségének javítása, az úthibák, balesetveszélyes gócpontok felszámolása is. 
A megközelíthetőség szempontjából fontos a közösségi közlekedés fejlesztése. Turisztikai 
szempontból szükség lenne a Börzsönyt körbejáró buszjáratokra, s a vasúti közlekedés 
fejlesztésére. A Vác – Drégelypalánk vasútvonal szolgáltatási színvonalának javítása, ill. 
hosszabb távon a felszámolt Drégelypalánk – Ipolyság vasútvonal helyreállítása révén a 
térség zsákjellege oldódik, ill. a Börzsönybe való belépés kapcsán felértékelődnek ezek a 
csomópontok. 
A településeken a megnövekedett személygépjármű-forgalom miatt parkolófejlesztések, 
korlátozások is szükségesek, ill. hosszabb távon érdemes foglalkozni a Bernecebaráti – 
Drégelyvár – Nagyoroszi vá. szakaszon turisztikai közösségi közlekedésfejlesztésével is. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Parkolófejlesztés a 
vasútállomások és főbb 
attrakciók környékén 

250-300 TOP Plusz, hazai forrás 2024-2027 

Útburkolat javítása n.a. központi költségvetés 2021-2023 

Vác-Drégelypalánk vasútvonal 
szolgáltatásfejlesztése  

n.a. IKOP Plusz, központi költségvetés 2024-4028 

M2 autóút Vác-Parassapuszta 
szakasza 

n.a. IKOP Plusz, központi költségvetés 2028 után 

Drégelypalánk és Ipolyhídvég 
közötti híd 

n.a. Interreg, központi költségvetés 2028 után 

Drégelypalánk–Ipolyság 
vasútvonal helyreállítása 

n.a. Interreg, központi költségvetés 2028 után 

Kútbereki turistaházhoz vezető 
út (és víztározó) rekonstrukciója 

120 központi költségvetés 2021-2023 

2. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

Rövid leírás A kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében, térségi összefogás keretén belül tervezett egy 
Ipoly menti kerékpáros tengely kiépítése. Hosszú távon – az M2 Parassapusztáig történő 
kiépülését követően – a 2. sz. főúton a kerékpáros közlekedés fejlesztése is megtörténhet, 
amelynek révén létrejöhet egy észak-börzsönyi kerékpáros kör. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Bernecebaráti – Nagyoroszi 
kerékpáros útvonal 
minőségfejlesztése 

100 hazai forrás 2025 után 

2. sz. főút kerékpárosbarát 
fejlesztése M2 kiépítését 
követően 

n.a. nem ismert 2028 után 

Ipoly menti kerékpárostengely 
kiépítésével a Bernecebaráti-
Hont szakasz fejlesztése 

n.a. nem ismert 2028 után 
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3. Attrakció- és szolgáltatásfejlesztés 

Rövid leírás A térség egyik legfőbb turisztikai vonzereje Drégely vára, látogatóinak száma jelenleg is már 
10 ezer fő felett van. Az elmúlt években folyamatosan fejlődött és bővült a település 
központjában található Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ, s az eredeti szándékoknak 
megfelelően a látogatóközpont mostanra színvonalas programkínálattal rendelkezik, 
érdekesen, interaktív módon tudja bemutatni a várat, a Szondi-kultuszt minden korosztály 
számára. Drégely várának felújításával, a hosszú évek óta tartó helyreállítási munkák 
felgyorsításával a várrom hivatalosan nemzeti emlékhellyé válhat, további látogatókat 
vonzva a térségbe. Ezzel egyidejűleg a Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ bővítése is 
időszerűvé válik. 
A térség másik kedvelt kirándulóhelyszíne a Honti szakadék, amelynek kisléptékű 
fejlesztésével, élményelemek kialakításával vonzereje növelhető (az egykori honti motel 
akár látogatóközponttá is tehető). A zarándokturizmus népszerűsödésével a Tsitári kápolna 
környezetének rendezése is hangsúlyosabb lehet, különösen a meglévő parkoló 
környezetének kisléptékű, fenntartható és környezettudatos rendezése, szolgáltatások 

kiépítése. A Kútbereki turistaház és környékének rendezése (attraktivitás fejlesztése, 
odavezető út stabilizálása, az út ingatlanjogi helyzetének rendezése, tófejlesztés horgászati, 
csónakázási célra) szintén jelentős hatású lehet. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Szondi Kiállítótér és Turisztikai 
Központ bővítése 

20 TOP Plusz, hazai forrás 2025 után 

Drégelyvár romjainak 
rekonstrukciója 

n.a. hazai forrás 2025 után 

Tsitári kápolna környezetének 
kisléptékű rendezése 

10-20 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2023 

Honti szakadék fejlesztése 10-20 TOP Plusz, hazai forrás 2022-2023 
Kútbereki turistaház és 
környékének rendezése  

10-20 TOP Plusz, hazai forrás 2023-2025 

4. Aktív turisztikai szálláshelyfejlesztés 

Rövid leírás A már ma is kiemelkedő jelentőségű Kútbereki turistaházon kívül a térségben alig van 
számottevő aktív turisztikai szálláshely. A vendégéjszakák növelése érdekében 
elengedhetetlen a turisztikai szálláshelyek bővítése, új szálláshelyek kialakítása. A Magyar 
Honvédség által Drégelypalánknak átadott lőtér területe megfelelő lehet ifjúsági tábor 
kialakítására. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Deszkási nomád táborhely 
fejlesztése 

5 hazai forrás 2022-2023 

Ifjúsági táborhely kialakítása 20 
önkormányzat, befektetői saját 
forrás 

2022-2024 

Pénzásási Turistaház felújítása 3-4 Téry Ödön Program 2022-2023 

Kútbereki Turistaház felújítása 3-4 Téry Ödön Program 2022-2023 
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IV.1.12 A Börzsöny keleti kapuja: Diósjenő-Nógrád 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE DIÓSJENŐ-NÓGRÁD 

CÉL 

A Börzsönyben Diósjenő és Nógrád a legalkalmasabb helyszínek arra, hogy a Magas-Börzsönybe 
alternatív belépési pontot biztosítsanak a hegység keleti oldaláról. Előtérbe helyezésük kiemelten 
fontos, fejlesztési súlyponttá kell tenni a Börzsöny keleti kapuját, csökkentve így a déli kapuk 
terhelését is. Ehhez attrakció és szolgáltatásfejlesztések is szükségesek. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás A térség a turisztikai e-buszhálózat fejlesztésében prioritást kell, hogy kapjon, különösen 
Kemence, de másodsorban Királyrét irányában is, lehetővé téve, hogy minél többen autó 
nélkül érkezzenek a térségbe, vagy autójukat külső pontokon hagyják. Mindehhez 
parkolófejlesztések is szükségesek a vasútállomások és a turisztikai e-buszútvonalakhoz 
kapcsolva. Javasolt értékként megőrizni a Diósjenő-Kemence közötti út közúti forgalomból 
kizárását (el kell érni, hogy az útvonal kerüljön le a google tervezőről). Rövid távon az út 
használatának engedélyezése a diósjenői Závoz kirándulóhelyig és az egykori mázsaházig 
átgondolandó, hiszen itt kitűnő parkolási lehetőség van. 
Vác-Drégelypalánk vasútvonal szolgáltatásfejlesztése fontos, nyáron akár kisvasúti 
hangulatú nyitható/lehúzható ablakú kocsik kialakításával, forgalomba állításával. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Parkolófejlesztések automata 
sorompók kialakítása, 
forgalomszabályozó 
kamerarendszerrel 

250 TOP Plusz, hazai forrás 2024-2027 

Útburkolat javítása n.a. központi költségvetés 2021-2023 

Vác-Drégelypalánk vasútvonal 
szolgáltatásfejlesztése  

n.a. IKOP Plusz, központi költségvetés 2024-2028 

2. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztések 

Rövid leírás Nógrád és Diósjenő egyaránt kerékpáros belépési pont a térségbe, azonban jelentős 
infrastrukturális fejlesztések szükségesek: 

• Királyrét – Diósjenő kerékpáros útvonal fejlesztése (egykori hadiút) 

• 12122 jelű út – Királyháza – Kemence útvonal fejlesztése 

• Nógrád vasútállomás – 12122 jelű út fejlesztése (az egymáshoz csatlakozó 12123 
és 12318 jelű utak felújítása) 

• a Mázsaház – Kemence-patak, Musli kisvasútpálya kerékpárútként történő 
hasznosítása 

• Diósjenő-Bánk-Romhány vasútvonal kerékpárútként való hasznosításának 
vizsgálata 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Királyrét – Diósjenő kerékpáros 
útvonal (egykori hadiút) és az 
12122 jelű út – Királyháza – 
Kemence útvonal fejlesztése 

Ipoly Erdő Zrt. folyamatban lévő projekt részeként 
megvalósítás alatt 

2021-2023 

közutak burkolatfejlesztése a 
kerékpáros útvonalak javítására 

n.a. Magyar Közút Zrt. folyamatosan 

új kerékpáros útvonalak 
kialakításának vizsgálata 

5-10 hazai forrás 2022-2025 

3. Gyalogos turisztikai élményelemek 

Rövid leírás Diósjenő kiemelkedő szerepű belépési pont a Csóványos és az Észak-Börzsöny felé. 
Ugyanakkor a túraútvonalak mentén kisebb fejlesztésekkel a komfort és az élmény is 
fokozható 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 
Diósjenői tanösvény felújítása 2 aktív turisztikai alap 2021-2022 
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Csóványosi kilátó automata 
beléptetővel történő 
fejlesztése, valamint a kilátó 
faanyagának bio olajjal történő 
védőkezelése 

15 aktív turisztikai alap 2021-2022 

Patakátkelések fejlesztése (Gál-
rét a Kemence-patakon) 

3 aktív turisztikai alap 2022-2023 

Csehvár szelfipont fejlesztése 1 aktív turisztikai alap 2022-2023 

4. Attrakciófejlesztések 
Rövid leírás A térség alkalmas lenne arra, hogy megvalósuljanak olyan fejlesztések, amelyek nagyobb 

vonzerővel rendelkeznek az aktív turisták felé. Erdei játszótérfejlesztés az Ipoly Erdő 
projektjében megvalósul. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

kalandpark fejlesztése 20-50 TOP Plusz, hazai forrás 2024-2025 

Diósjenői Szabadidőpark 

fejlesztése (kültéri kemence, 
pihenőhelyek és a játszótéri 
elemek felújítása, erdei bolt 
bővítése) 

40 TOP Plusz, hazai forrás 2021-2025 

Börzsönyi „sörbicikli” – 
csoportos lábhajtású eszközök 
bérletének lehetősége 

10 TOP Plusz, hazai forrás 2022 

5. Aktív turisztikai szálláshelyfejlesztés, pihenőhelyfejlesztés 

Rövid leírás  

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Makkos-ház fejlesztése 20 Téry Ödön Program 2023-2025 

Udvarhelypuszta 
szálláshelyfejlesztése 

20 Téry Ödön Program 2023-2025 

Diósjenő és a Csóványos között 
pihenőhely kialakítása 
(melegedő, illemhely, esetleg 
étkezés, de nem szálláshely) 
Foltán-keresztnél, vagy az Árva-
kúti réten 

10-20 aktív turisztikai alap 2023-2025 
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IV.1.13 Bánk 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE BÁNK 

CÉL 

Bánk a Bánki-tó és a köré szerveződött rendezvényeknek köszönhetően már ma is országos 
népszerűségnek örvend, ugyanakkor a kedvező adottságai ellenére az aktív turizmusba nem 
tudott szervesen bekapcsolódni. Az elérhetőség javítása mellett cél a kerékpáros és gyalogos 
turizmus feltételeinek javítása, aktív turisztikai attrakciók kialakítása a slow turizmus és a helyi 
értékek fókuszba helyezésével. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közlekedésfejlesztés 

Rövid leírás  

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Diósjenő-Bánk-Romhány 
vasútvonal hasznosításának 
vizsgálata vasúti célokra 
(turisztikai vasút, hajtány stb.) 

10 
(tanulmányterv) 

központi költségvetés 2023-2025  

Kerékpárszállítás 
lehetőségeinek megteremtése a 
Volánbuszokon (pl. Budapest-
Rétság-Balassagyarmat) 

1-2 
Volánbusz Zrt. saját forrás, 
központi költségvetés, pályázat 

2022-2024 

2. Aktív turisztikai útvonalak és szolgáltatások kialakítása 

Rövid leírás 

Bánk kirándulóközponttá fejlesztése a kerékpáros és gyalogos turizmus infrastruktúrájának 
kiépítésével, új célcsoportok (pl. kisgyermekes családok, mozgáskorlátozottak, babakocsis 
turisták) bevonzásával, a túraútvonalak élménycsomaggá szervezésével és promotálásával. 
A ma meglévő egy túraútvonal mellé további új túraútvonalak kijelölése, ezek célközönség 
számára történő megismertetése. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

A felhagyott Diósjenő-Bánk 
vasútvonal aktív turisztikai 
hasznosításának vizsgálata 

10 hazai forrás 2022-2024 

Zöldutak hálózatának 
újjáélesztése 

5-50 hazai forrás 2021-2025 

Tematikus sétautak és 
turistautak kialakítása 
(kisgyermekes) és kiajánlása 

1-3 TOP Plusz 2022-2023 

Térségi, több települést 
összekötő kerékpárút-hálózat 
kialakítása Nyugat-Nógrádban 

nem ismert TOP Plusz 2023-2028 

Közlekedésbiztonsági 
beavatkozások a kerékpárosok 
által leginkább használható 
közutakon 

nem ismert központi költségvetés  2022-2025 

kerékpáros szolgáltatások 
fejlesztése a Nádas Kemping 
jelenlegi szolgáltatásaira épülve  

1 
központi költségvetés és 
beruházói saját forrás 

2022-2023 

Kutyás körök kialakítása 0,3-0,5 hazai forrás 2022 

Kutyaúsztató kialakítása a 
Lókos-patakon 

1-3 hazai forrás 2023-2025 

Aktív turisztikai információs 
pont kialakítása 

10 aktív turisztikai alap 2023 

3. Attrakciófejlesztés 

Rövid leírás A térség fő attrakciója a Bánki-tó, ugyanakkor számos olyan fejlesztési lehetőség kínálkozik, 
amelyek kiaknázásával Bánk turisztikai palettája tovább színesíthető. Fontos, hogy ezek a 
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fejlesztések ne pontszerűek legyenek, hanem szervesen épüljenek rá az aktív turisztikai 
útvonalakra, programlehetőséget kínálva a térségbe látogató gyalogos és kerékpáros 
turisták, kisgyermekes családok számára. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Kilátófejlesztés a Bánki-hegyen 10 aktív turisztikai alap 2025-2026 

Kilátófejlesztés Törökhelyen 10 aktív turisztikai alap 2025-2026 

Szent Borbála kutatóakna aktív 
turisztikai hasznosítása 

n.a.  2021-2023 

Szelfipont kialakítása a Bánki-
tónál 

0-1 aktív turisztikai alap 2022 

 

IV.1.14 Kosd 

BELÉPÉSI PONT, CSOMÓPONT NEVE KOSD 

CÉL 

Kosd már ma is a Naszályra induló gyalogos turizmus egyik kiindulópontja, ugyanakkor a település 
még nem nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek révén Kosd aktív turisztikai alközpontként 
funkcionálhat. A beavatkozások révén komplex pihenőhelyfejlesztés, kerékpáros és gyalogos 
túraútvonalak kialakítása, infrastrukturális fejlesztése, az aktív turizmusba szervesen 
bekapcsolható attrakciók kialakítása, valamint szálláhelyfejlesztése valósul meg, amelyek révén 
Kosd – Katalinpuszta mellett – a Naszályra tartó turizmus egyik bázisa lehet. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Érkezési pont fejlesztése 

Rövid leírás 

A Bányai utca felső végén, a község szélén az utolsó házakat elhagyva pihenőhely, parkoló, 
információs pont, vízvételi és tisztálkodási lehetőség kialakítása tervezett. A helyiek 
körében Nagy Fa pihenőnek nevezett helyszín kiváló indulási és érkezési pontja lehet a 
Naszályra tartó turizmusnak. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 
Parkolófejlesztés 50-100 TOP Plusz 2021-2023 

Aktív turisztikai információs 
pont létesítése 

0,5-3 TOP Plusz 2022 

Pihenőhely kialakítása vízvételi 
lehetőséggel, illemhelyekkel 

4 TOP Plusz 2022-2023 

2. Aktív turisztikai útvonalak kialakítása, kitáblázás 

Rövid leírás 

Kosd ideális kiindulópontja lehet a gyalogos és kerékpáros turizmusnak. Ehhez azonban 
szükséges az erdei kerékpárúthálózat, kerékpáros kapcsolat fejlesztése Keszeg, Ősagárd, 
Rád, Vác, s a Katalinpusztai kirándulóközpont irányába, a gyalogos túraútvonalak felújítása, 
tájékoztató, útbaigazító és információs táblák kihelyezése. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 
Kosd - Vác kerékpáros útvonal 
fejlesztése 

200 

TOP Plusz 2023-2025 

Kosd – Szendehely-
Katalinpuszta kerékpáros 
útvonal fejlesztése 

TOP Plusz 2023-2025 

Kosd – Ősagárd (Keszeg) 
kerékpáros útvonal fejlesztése 

TOP Plusz 2023-2025 

tájékoztató, útbaigazító és 
információs táblák kihelyezése 

10 TOP Plusz 2022-2023 

Tanösvény kialakítása 4 
hazai forrás, önkormányzati saját 
forrás,  

2022-2023 

3. Attrakciófejlesztés 

Rövid leírás 
A térség legnagyobb vonzerejét a Naszály jelenti, ahol a meglévő geodéziai torony 
felhasználásával kilátó létesíthető. Mindezek mellett Kosd számos olyan építészeti értékkel, 



   
   

 
  105 

gazdálkodási hagyománnyal rendelkezik, amely az aktív turizmusba bekapcsolva a térség 
turisztikai palettáját színesítheti. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Kilátó létesítése a Naszályon 150 TOP Plusz 2022-2023 

Kosdi Pince Program keretében 
pincék kialakítása 

44 TOP Plusz 2022-2025 

Föld alatti mini kalandpark és 
katakombarendszer kialakítása 

90 TOP Plusz 2026-2028 

Bányászati emlékhely és 
múzeum 

6 TOP Plusz, központi költségvetés 2025 

Népmese Múzeum kialakítása 360 TOP Plusz 2026-2028 
4. Szálláshely fejlesztése 

Rövid leírás Kosd turisztikai potenciáljának kihasználásához fontos a megfelelő, széles igényeket 
kielégítőszálláshelykínálat fejlesztése. 

Projekt neve Összköltség, Mft Fejlesztési forrás Ütemezés 

Ifjúsági tábor létrehozása 20-30 Aktív Magyarország forrás 2023 

Régi házakban szálláshelyek 
kialakítása 

nem ismert 
tulajdonosi saját forrás, 
önkormányzati hozzájárulás 

2023-tól 

Falusi szálláshelyek kialakítása 20-30 tulajdonosi saját forrás 2025-től 
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IV.2 Részletes projekttervek 

A stratégiaalkotás folyamán tartott széleskörű egyeztetések, a cselekvési tervben megfogalmazott 

intézkedések, valamint az akcióterületek esetében definiált beavatkozások révén több fejlesztési 

projekt is körvonalazódott a térségben.  

A projektek jellegük szerint két fő csoportba oszthatók attól függően, hogy azok pontszerűen, egy 

területileg jól körülhatárolható helyszínen valósulnak meg, avagy térségi jelentőségű hálózatok 

kialakítását eredményezik. Nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a projektek maradjanak kisléptékűek, 

illeszkedve a térség jelenlegi arculatához, adottságaihoz. 

A pontszerű projektek esetében az alábbi szempontok alapján végeztünk validálást: 

• aktív turisztikai kapcsolódás: az adott projekt közvetlenül (pl. kalandpark, kilátó) vagy 

közvetett módon (pl. épített örökségi elem felújítása) járul hozzá a térségi aktív turizmus 

fejlődéséhez. 

• projekt előkészítettsége: A projektek előkészítettség szempontjából igen széles skálán 

mozognak. Vannak, amelyek egyelőre csak elképzelés, ötlet szintjén léteznek, néhányuknál 

már előzetes egyeztetések is lezajlottak, s csupán töredékük jutott el a tervezés fázisába. 

• megvalósítás tervezett ideje: a projekt méretétől, komplexitásától, előkészítettségétől 

függően vannak azonnal (2021-2022-ben), rövid távon (2023-2025), középtávon (2026-2028) 

és hosszú távon (2028 után) megvalósítható projektek.  

• projekt volumene: a megvalósítás költségei alapján a projektek lehetnek kicsi (50 millió forint 

alatt), közepes (50-200 millió forint), nagy (200-1000 millió forint) és kiugró (1 milliárd forint 

felett) volumenűek. 

• aktív turisztikai hasznosság: attól függően, hogy a projekt mennyiben járul hozzá a térség aktív 

turizmusához, lehet kicsi, közepes vagy nagy hasznosságú. 

• fenntarthatóság: a projekt környezeti és pénzügyi fenntarthatóság szempontjából lehet 

nagyon gyenge, közepes, jó vagy kiváló, attól függően, hogy a természeti környezetet mennyire 

terheli, illetve a működtetés pénzügyi fedezete mennyire biztosított. Utóbbira igen nagy 

hangsúlyt szükséges helyezni. 

Ezen szempontok alapján történt meg a projektek csoportosítása. Kiemelt projektek lettek azok, 

amelyek közvetlenül segítik a térségi aktív turizmust, nagy aktív turisztikai hasznossággal bírnak, 

jellemzően rövid-közép távon megvalósíthatók, a tervezés, projektelőkészítés már valamilyen mértékig 

megkezdődött, és környezeti, gazdasági fenntarthatóságuk az üzemeltetés során is biztosítottnak 

tűnik. 

A hálózatos projektek esetében szintén elvégeztük a vizsgálatot, de össztérségi hatásuk miatt minden, 

korábban már definiált projekt bekerült a listára. 

Mindezek alapján az alábbi projektek kerültek részletesebb kifejtésre: 
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Kiemelt projektek Hálózatos projektek 
• Fenntartható térségi közlekedésfejlesztési 

mobilitási terv és RMT készítése 

• Kemencei Vilati-völgy komplex fejlesztése 

• Nagyirtási kisvasútállomás környékének fejlesztése 

• Malom-völgy élményúttá alakítása 

• Kilátófejlesztés a Naszályon 

• Kilátófejlesztés az Észak-Börzsönyben 

• Ipoly víziturizmusának fejlesztése 

• Akadálymentes víziturisztikai központ kialakítása 
Ipolytölgyesen (VíziBicikli) 

• Vízi élménypark létesítése az Ipolyon 

• Dunakanyar Kerékpáros Centrum kialakítása 

• Szokolyai Schwartz udvar kerékpáros központtá 
fejlesztése 

• Élményvasút kialakítása Alsópetény és Felsőpetény 
között 

• Börzsönyi Pálos út kialakítása 

• Lovasturisztikai csentrum kialakítása Királyházán 

• Egységes térségi brand kialakítása 

• Kilátó és kilátópont-fejlesztések 

• Gyalogos és speciális túraútvonalak fejlesztése, 
karbantartása 

• Pihenőhelyek, patakátkelések, kitáblázása, 
fejlesztése 

• Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

• Több jármódot összefogó aktív turisztikai központ 
és kölcsönzőrendszer kialakítása 

• Információs pontok kialakítása a turisztikai 
csomópontokban 

• Kerékpáros élményparkok létesítése 

• Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 
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IV.2.1 Kiemelt projektek 

IV.2.1.1 Fenntartható térségi közlekedésfejlesztési mobilitási terv és RMT készítése 

K1-P1 Fenntartható térségi közlekedésfejlesztési mobilitási terv és RMT készítése 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Börzsöny-Dunakanyar 
térsége 

AÖFK 
települési 

önkormányzatok, DINPI, 
BNPI, Ipoly Erdő Zrt. 

n/r 

Projekt rövid 
ismertetése 

A Börzsöny-Dunakanyar további (turisztikai) fejlesztésének alapja, hogy a térség 
közlekedési rendszere alapvetően átalakuljon, s elmozduljon a fenntarthatóság 
irányába. Ez csak úgy lehetséges, ha a jelenlegi állapotokhoz képest már rövid távon 
is radikális beavatkozások valósulnak meg. Ezeket a beavatkozásokaz azonban csak 
egységesen, egymásra épülve, térségi szinten lehet hatékonyan és előremutatóan 
kezelni, amelyhez fenntartható térségi mobilitási terv, valamint ehhez 
kapcsolódóan részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése szükséges. 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

• jelenlegi helyzet részletes, érték- és problémafókuszú feltárása 
igényfelméréssel, forgalomszámlálással, amely kitér a közösségi közlekedés 
(vasút, kisvasút, távolsági autóbusz, hajó), a személygépjármű-közlekedés, 
hivatásforgalmi és turisztikai célú kerékpározás, egyéb alternatív közlekedési 
módok helyzetére is; 

• trendek, előrejelzések; 

• innovatív közlekedési módok számba vétele (benchmark, jó példák, 
esettanulmányok); 

• a trendek figyelembe vételével fenntartható mobilitási terv elkészítése az alábbi 
szempontok alapján: 
o közúti közlekedéssel szemben a közösségi közlekedés priorizálása 
o intermodalitás javítása 
o térségi parkolási zónarendszer és parkolásszabályozás kialakítása 
o kisvasúthálózat korszerűsítése, továbbfejlesztési lehetőségeinek 

vizsgálata 
o turisztikai célú e-busz-hálózat kialakítása, kiépítése 
o egységes tarifarendszer kidolgozása 

kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, térségi kerékpárkölcsönző-rendszer 
kialakítása a mobilitási tervhez illeszkedve a turisztikai célú e-buszhálózat 
megvalósításához részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása 
alternatívavizsgálattal, költség-haszon elemzéssel, az üzemeltetési kérdéskörök és 
a fenntarthatóság tisztázásával, a megvalósítás ütemezésével, forrásallokációval 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

30-40 IKOP Plusz 2021-2023 
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IV.2.1.2 Kemencei Vilati-völgy komplex fejlesztése  

K1-P2 Kemencei Vilati-völgy komplex fejlesztése 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Vilati-völgy Ipoly Erdő Zrt. AÖFK, DINPI Ipoly Erdő Zrt. 

Projekt rövid 
ismertetése 

Kemencei Vilati-völgy komplex fejlesztése, élményelemekkel való bővítése 
forgalomkorlátozással. Cél, hogy a hídon túli területeken kizárólag aktív turisztikai 
használat valósuljon meg, s a gépjárművek oda ne menjenek be (kivéve a 
szálláshelyek vendégkörét). Cél az idelátogatók számára tartalmasabb és szélesebb 
spektrumú élménykínálat biztosítása. 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

• forgalomkorlátozás, buszparkolók kialakítása 

• hidak megerősítése (4 db), aszfaltszőnyegezés a roller és görkorcsolyás 
sportolási lehetőséghez (1,8 km hosszan 3 m szélességben) 

• erdei tornapálya, játszótér kialakítása  

• tűzrakó helyek, esőbeállók kialakítása (5-5 db) 

• akadálymentes túraútvonal kialakítása mozgáskorlátozottak, babakocsis 
túrázók részére 

• kerékpáros útvonal fejlesztése 

• lovasturisztikai útvonal kialakítása, ló vontatású vasút kialakítása 

• hajtánypálya kialakítása (200 m) 

• vasút, ló, erdő, tanösvény kialakítása, mely egy kilátóhoz vezet 

• a vasúti megállóhelyek modernizálása, új megálló létesítése 

• terepkerékpár-pálya kiépítése 

• bringó- és kerékpárkölcsönzési lehetőség 

• vizes blokk kiépítése 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 
300 TOP Plusz, hazai forrás 2021-2023 

 

IV.2.1.3 Nagyirtási kisvasútállomás környékének fejlesztése 

K1-P3 Nagyirtási kisvasútállomás környékének fejlesztése 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Nagyirtáspuszta Ipoly Erdő Zrt. AÖFK, DINPI Ipoly Erdő Zrt. 

Projekt rövid 
ismertetése 

Nagyirtáspuszta kisvasútállomás környezetének élményelemekkel való komplex 
fejlesztése. 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

• single trail pálya kialakítás 

• Nagyirtáspuszta környéki fenyvesek és Vetettfű parkerdő-szerű kialakítása, 
sétáló utakkal, kisgyermekek számára is kerékpározható utakkal történő 
fejlesztése, játékelemek kihelyezése, a megállóhelyek és a Bezina-rét 
sétautakkal történő összekötése, egy meredek szakaszon kb. 800 m hosszú palló 
járda kialakításával; a vasúti pályahurkokban lévő vizes élőhelyek élményszerű 
fejlesztése 

• a lezuhant repülőgép helyszínére a „roncsok” visszaépítése 

• pihenőhelyek, játszóterek fejlesztése 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

120 TOP Plusz, hazai forrás 2021-2023 
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IV.2.1.4 Malom-völgy élményúttá alakítása 

K1-P4 Malom-völgy élményúttá alakítása 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Zebegény, Malom-völgy később tisztázandó 
DINPI, MTSZ, Ipoly Erdő 

Zrt. 
később tisztázandó 

Projekt rövid 
ismertetése 

Zebegényből a zöld sáv turistajelzés a Malom-patak völgyében Törökmezőig 
vadregényes kirándulóhely. A patakvölgy kuriózumát a változatos patakátkelések 
ritmusos sokszínűsége adja, de az átkelési lehetőségek leromlottak, újjáépítésük 
szükséges. A völgyben pihenőhelyek és források felújítása is szükséges. Az élményút 
Törökmezőről indulva körtúraként is kialakítható, így Zebegény terhelése 
csökkenthető, hiszen Törökmezőn a parkolási lehetőségek rendelkezésre állnak. 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

• tulajdonviszonyok rendezése 

• A János-forrás felújítása, a híd függőhíddá alakítása 

• Őzfej után, a Béke-forrás csatlakozásánál gyaloghíd vagy palló kialakítása 
segédkötéllel 

• a régi gyaloghíd pilléreire függőhíd kialakítása, erdei pihenőhely felújítása  

• a nádas, zsombékos területen opcionálisan pallósor is kiépíthető, amely 
vizesebb időjárás esetén hasznos lehet 

• a Nomádia tábornál (régi malom épülete) kötélhíd kiépítése  

• a tónál lévő vályús elemek újjáépítése, pihenőhely kialakítása 

• törökmezői Fehér-forráscsoport felújítása, összekötő élményelemek (függőhíd, 
gyalogos híd) kiépítése 

• az útvonalon opcionálisan élmény-(tan)ösvény kialakítása 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

150 
Központi költségvetés / aktív 

turisztikai alap 
2021-2025 

 

IV.2.1.5 Kilátófejlesztés a Naszályon 

K1-P5 Kilátófejlesztés a Naszályon 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Naszály, geodéziai 
torony 

Ipoly Erdő Zrt. AÖFK, DINPI Ipoly Erdő Zrt. 

Projekt rövid 
ismertetése 

A Naszály tetején a geodéziai toronyra „alapozva” kilátóhelyfejlesztés tervezett, 
amely a térség fő attrakciója lehet. 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

A kilátó megvalósításához előzetes koncepció elkészítése szükséges, amely 
részletesen kitér: 

• a geodéziai torony megmagasításának lehetőségeire 

• opcionálisan ikertorony kialakítására 

• a fenntartható üzemeltetés kérdéskörére 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

150 
Központi költségvetés / aktív 

turisztikai alap 
2021-2023 
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IV.2.1.6 Kilátófejlesztés az Észak-Börzsönyben 

K1-P6 Kilátófejlesztés az Észak-Börzsönyben 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

később pontosítandó Ipoly Erdő Zrt. AÖFK, DINPI Ipoly Erdő Zrt. 

Projekt rövid 
ismertetése 

Kilátó építése az Észak-Börzsönyben a Kemencei-völgy bejáratánál (a tervezett 
helyszínek: Strázsahegyi tanösvényhez kapcsolódóan a Kemence 15/D erdőrészlet 
területén (638345, 294466) vagy a sárga sáv turistaút mentén a Dorottyin területén: 
Kemence 22/D erdőrészlet környékén (640921, 294238)). A Strázsahegyi kilátó 
betekintést nyújtana a belső Börzsönybe és rálátást biztosítana a Felvidékre is. A 
kilátó az ember, ló, erdő, vasút tematikához kapcsolódna. 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

A kilátó megvalósításához előzetes koncepció elkészítése szükséges, amely 
részletesen kitér: 

• a helyszín meghatározására, kijelölésére 

• a tervezett kilátó műszaki kialakítására 

• a fenntartható üzemeltetés kérdéskörére 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

150 
Központi költségvetés / aktív 

turisztikai alap 
2021-2023 

 

IV.2.1.7 Ipoly víziturizmusának fejlesztése 

K1-P7 Ipoly víziturizmusának fejlesztése 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Ipoly menti települések: 
(Drégelypalánk -) Tésa - 

Szob 
AÖFK 

települési 
önkormányzatok, DINPI, 

Vízügy, vállalkozások 
n/r 

Projekt rövid 
ismertetése 

A projekt célja az Ipoly víziturisztikai pozícionálása, a folyó víziturizmusban betöltött 
szerepének erősítése. A folyó jellegéből adódóan a fejlesztések elsősorban az 
Ipolytölgyes-Szob közötti szakaszra fókuszálnak.  
(A Drégelypalánk és Parassapuszta közötti, nem szabályozott szakaszon a folyó 
dinamikája nagyon gyorsan változik, csupán bizonyos időszakokban lehet evezni, s 
csak tapasztalt túrázók számára ajánlott. Az értékes természeti környezet miatt 
ezen a szakaszon csak kellő körültekintéssel legfeljebb kisebb léptékű projektek 
megvalósítása javasolt. A Tésa – Ipolytölgyes közötti szakaszon duzzasztók nehezítik 
a lecsorgást, továbbá az esetleges fejlesztések esetében a műtárgyak tulajdonjogát, 
üzemeltetését a szlovák és magyar érintettek között minden esetben tisztázni 
szükséges.) 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

Az Ipoly víziturizmusának fejlesztésére átfogó tanulmányterv és költség-haszon 
elemzés elkészítése szükséges, amely számba veszi az aktív/vízi turizmusban rejlő 
lehetőségeket és tendenciákat, valamint megvizsgálja az egyes fejlesztések 
indokoltságát, helyszínét, különösen az alábbiak tekintetében: 

• kikötőhelyek, sólyák létesítése 

• a kikötőkhöz, sólyalejárókhoz kapcsolódóan parkolóhelyek kialakítása 

• információs és tájékoztató táblák kihelyezése a parton és a folyón 

• a folyó lehetőség szerinti akadálymentesítése (torlaszok, zúgók) 

• parti pihenőhelyek kialakítása, ahol lehetséges vizesblokkal 

• szálláshelyek minőségi fejlesztése, szükség esetén új szálláshelyek kialakítása 
(pl. matracszállás, kemping, gampling) 

• kiszállásmentes pihenő-hűsítő helyek kialakítása 

• víziturisztikai attrakciók (pl. drótkötélpálya) létesítése 
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• kombinált kerékpáros és víziturisztikai központ kialakítása, kölcsönzőrendszer 
kiépítése 

• gyalogos, kerékpáros és vízi útvonalak, attrakciók promótálása 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 
20-40 TOP Plusz 2021-2023 

 

IV.2.1.8 Akadálymentes víziturisztikai központ kialakítása Ipolytölgyesen (VíziBicikli) 

K1-P8 Akadálymentes víziturisztikai központ kialakítása Ipolytölgyesen (VíziBicikli) 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Ipolytölgyes AÖFK 
DINPI, Vízügy, 
vállalkozások 

Ipolytölgyes Község 
Önkormányzata 

Projekt rövid 
ismertetése 

Ipolytölgyesen van jelenleg a legfelszereltebb Ipolymenti kikötő (stég, információs 
táblák, WC, sátorozási hely, hulladékgyűjtő; 27 hajó, 77 férőhelynyi kenu és kajak, 
utánfutók a szállításhoz, 10 db kerékpár, kenu-katamarán, kerekesszékkel együtt 
használható nagy horgászcsónak), amelynek továbbfejlesztése indokolt.  
A faluban lévő jelentős létszámú fogyatékkal élő számára meglévő és kialakítható 
infrastruktúra vonzó lehet a fogyatékkal élő gyermeket családban nevelő szülők 
számára is akár többnapos itt-tartózkodásra, aktív turisztikai élményszerzésre. 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

• infopont kialakítása túrajavaslatokkal, szálláshelyekkel (akár totemoszloppal is) 

• kerékpárszállító állvány beszerzése 

• akadálymentes vendégházak kialakítása 

• Ipolytölgyes-Letkés/Ipolydamásd között kerékpárosok számára 1-2 órás 
vízitúrázási lehetőség fejlesztése kerékpárszállítással – szolgáltatási csomag 
kiajánlása magánszolgáltató bekapcsolásával 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

20-50 TOP Plusz 2021-2023 

 

IV.2.1.9 Vízi élménypark létesítése az Ipolyon 

K1-P9 Vízi élménypark létesítése az Ipolyon 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Tésa, Vámosmikola, 
Ipolytölgyes, Letkés, 
Ipolydamásd, Szob 
települések egyike 

később tisztázandó 

települési 
önkormányzatok, Közép-

Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság, Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 
Igazgatóság, Magyar 

Kajak-Kenu Szövetség 

később tisztázandó 

Projekt rövid 
ismertetése 

Az Alsó-Ipoly-völgyében mesterséges rafting pálya kialakítása, amely megfelel a 
nemzetközi versenyrendezési feltételeknek is. 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

• Kb. 500 m hosszúságú, 1,5 m mélységű meder kialakítása, zsilipek elhelyezése. 

• A rafting pályához tartozik egy központi fogadóépület, ahol a látogatók ruhát, 
védőeszközt bérelhetnek, s megtörténik az előzetes oktatásuk. Az épületben 
elhelyezésre kerülnének mosdók, zuhanyzók és egy külső terasszal ellátott 
étterem is. 

• A rafting pálya májustól szeptember végéig várja a turistákat. A pálya teljes 
hosszában bekamerázásra kerülne, biztonsági és kommunikációs célból. A 
pályán évente több alkalommal versenyeket lehet rendezni (nemzetközit is). 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

nem ismert TOP Plusz 2023-2028 
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IV.2.1.10 Dunakanyar Kerékpáros Centrum kialakítása Verőcén 

K1-P10 Dunakanyar Kerékpáros Centrum kialakítása 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

2621 Verőce 600/19 hrsz később tisztázandó 
Verőce Község 

Önkormányzata 
később tisztázandó 

Projekt rövid 
ismertetése 

A verőcei kerékpáros központ kétszinten összesen 400m2 területen tervezett. A 
könnyűszerkezetes épületben a földszinten fogadó és bemutató tér és kerékpár 
kölcsönzés, tourinform iroda, szerviz, családbarát mosdók, az emeleten raktárak, 
öltözők, közösségi tér kerül kialakításra. A Kerékpáros Centrumnak meghatározó 
szerepe lesz abban, hogy a kerékpározni vágyó turisták minőségi szolgáltatást 
vehessenek igénybe a Dunakanyarban, beleértve a kerékpárkölcsönzést, szervizt, 
szervezett túrákat, vagy információ nyújtást a környék látnivalóiról. 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

• Földszint: 
o Fogadó és bemutató tér (értékesítés, kölcsönzés) 
o Szerviz 
o Családbarát mosdók 

• Emelet: 
o Raktár 
o Öltöző 
o Közösségi tér 

• kerékpárkölcsönzéshez tartozó eszközbeszerzés: 
o e-MTB: 30 db 
o hagyományos túrakerékpár: 45 db 
o gyermek kerékpárok: 15 db 

• kiegészítők (optimalizálva a bérelhető kerékpárokhoz) 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

440 
központi költségvetés / aktív 

turisztikai alap / TOP Plusz 
2021-2023 

 

IV.2.1.11 Szokolyai Schwartz udvar kerékpáros központtá fejlesztése 

K1-P11 A szokolyai Schwartz udvar kerékpáros központtá fejlesztése 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Szokolya, Schwartz udvar később tisztázandó 
Szokolya Község 
Önkormányzata 

később tisztázandó 

Projekt rövid 
ismertetése 

A szokolyai Schwartz udvar közösségi térként, kerékpáros központként, 
szálláshelyként történő felújítása, funkcióbővítése.  

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

• kerékpárkölcsönző kialakítása 

• matracszállás kialakítása 

• Szalajka játszótér bővítése élményelemekkel (vizes, trambulin, mászótorony 
gyermekeknek, összekötés tankerttel) 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

370 TOP Plusz / Téry Ödön Program 2021-2023 
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IV.2.1.12 Élményvasút kialakítása Alsópetény és Felsőpetény között 

K1-P12 Élményvasút kialakítása Alsópetény és Felsőpetény között 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Alsópetény, Felsőpetény 
Agyag-Ásvány Kft., 
Alsópetény Község 

Önkormányzata 

AÖFK, BNPI, Ipoly Erdő 
Zrt. 

Agyag-Ásvány Kft., 
Alsópetény Község 

Önkormányzata 

Projekt rövid 
ismertetése 

A felsőpetényi agyag- és ásványbányától az alsópetényi víztározóig vezető 
élményvasút kialakítása. 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

Az aktív turizmushoz kapcsolódóan a Felsőpetényben található Agyag-Ásvány Kft. 
tervezi az egykor teherszállításra használt kisvasútjának személyszállításra való 
átállítását. Az Agyag-Ásvány Kft. tervezett projektjéhez kapcsolódóan Alsópetény 
Község Önkormányzata tervezi egy keskeny nyomtávú kisvasút megépítését, ami a 
felsőpetényi bányától kiindulva, a meglévő vadaspark melletti önkormányzati úton 
keresztül az alsópetényi víztárózóig tartana. (Az elképzelések között szerepel egy 
ún. élménybánya kialakítása is, ami a mélyművelés egy részét mutatja be 
akkumulátoros mozdonyvontatással.) 
A projekt előkészítései igénye jelentős időigényű, számos tervfázis és hatósági ill. 
egyéb egyeztetés szükséges, a megvalósítás viszont csak közép-hosszú távon 
várható.  

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

1500 
TOP Plusz, Agyag-Ásvány Kft. saját 

forrás 
2022-2028 

 

IV.2.1.13 Börzsönyi Pálos út kialakítása 

K1-P13 Börzsönyi Pálos út kialakítása 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Szob-Ipoly-torkolat-
Márianosztra-Kóspallag-
Toronyalja-Nagymaros 

Magyar Pálos Rend 
Magyar Pálos Rend, 

MTSZ 
Magyar Pálos Rend 

Projekt rövid 
ismertetése 

A pilisi mintára a pálos emlékeket felfűző Börzsönyi Pálos utak kialakítása. Alapvető 
cél, hogy az útrakelők ne csak egy kiránduláson vegyenek részt, hanem 
gazdagodjanak kulturális (pálos kötődésű), természeti (környezet), és szakrális 
(lelki) tartalmakkal, motivációkkal. Mivel a pilisi Pálos utak Visegrádhoz érkeznek, 
így a Nagymarosi indulással, Szobig térségi hálózat alakítható ki. A Börzsönyben 
elsősorban Márianosztra és Kóspallag (Puszta torony) pontok köré szervezett 
útvonal kerülhet kijelölésre, 2 szakaszban. Javasolt útvonal: Szob-Ipoly-torkolat-
Márianosztra-Kóspallag-Toronyalja-Nagymaros. (a jelenleg is létező Kaszap István 
20 zarándoklat (https://palos70.hu/kaszap-istvan-20/) útvonala alkalmas a 
fejlesztés alapjául). Egyéb fejlesztések lehetnek: Toronyalja esetében kiterjesztett 
valóság applikációval bemutatni, hogy nézhetett ki régen a helyszín. Márianosztra 
és Szob közötti Mária-kút gyalogos ösvényekbe való bekapcsolása 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

• A Pilisben megvalósított projekttartalom mintájára elsősorban táblázás 
(oszloptelepítéssel) informatikai, információs háttér kialakítása a projekt része. 
A pilisi applikáció tartalomfejlesztése szükséges (az applikáció segíti a 
tájékozódást és hangfájl formájában lelki útravalót ad) 

• A 10-12 állomásos utakhoz satírozós lenyomatok (túramozgalom részeként), 
pálos szerzetesektől vett idézetek, térkép, emlék-kő. 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 
15 hazai forrás 2021-2023 

 

https://palos70.hu/kaszap-istvan-20/
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IV.2.1.14 Lovasturisztikai centrum kialakítása Királyházán 

K1-P14 Lovasturisztikai centrum kialakítása 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Királyháza Ipoly Erdő Zrt. 
MLTSZ, lovasturisztikai 
szolgáltatók, Ipoly Erdő 

Zrt., MTSZ 
Ipoly Erdő Zrt. 

Projekt rövid 
ismertetése 

Királyházán a lovas turizmus kedvelőinek egy lovas centrum létrehozása 
infrastruktúra-felújítással, szolgáltatások kiépítésével. 

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

• Prónay ház felújítása és bővítése, környezetbarát-szennyvízkezelés 
megvalósításával, valamint 400 m makadámút és parkolóhely kialakításával 

• A Prónay ház melletti vadföldeken lovas karámrendszer és lovaglóhely 
kialakítása  

• Királyháza Alsó lovas istálló, fedett szín kialakítása, takarmánytárolóval  

• A sorompó mellett két parkoló tér kialakítása kövezéssel 

• Királyházi völgyi út lezárása sorompóval 

• Meglévő két vendégház szennyvízrendszerének környezetbaráttá alakítása  

• Meglévő folyamatosan problémát generáló egyetlen magántulajdonban álló 
ingatlan (Mathias panzió) kivásárlása  

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

620 TOP Plusz / aktív turisztikai alap 2021-2024 

 

IV.2.1.15 Egységes térségi brand kialakítása 

K1-P15 Egységes térségi brand kialakítása 

Helyszín Projektgazda Partnerek Üzemeltető 

Börzsöny-Dunakanyar 
teljes területe 

térségi aktív turisztikai 
menedzsmentszervezet 

AÖFK 
térségi aktív turisztikai 

menedzsmentszervezet 

Projekt rövid 
ismertetése 

A jelenleg Börzsöny-Dunakanyar néven ismert térség egységes entitásként történő 
kezelése és megjelenése, amelynek szerves része a Dunakanyar, a Központi- és 
Észak-Börzsöny, az Ipoly térsége, a Naszály és a Nógrádi-medence.  

Tervezett 
tevékenységek, 
műszaki tartalom 

• márkázás, össztérségi brand kialakítása, erősítése 

• arculati elemek kialakítása (on-line, off-line) 

• arculati elemek használata 

• kommunikáció (on-line és off-line) 

Összköltség, millió forint Fejlesztési forrás Ütemezés 

30 hazai forrás 2021-től folyamatosa 
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IV.2.2 Hálózatos projektek 

IV.2.2.1 Kilátó- és kilátópontfejlesztések 

PH1 Kilátófejlesztések 

Mi a projekt 
célja? 

A projekt célja a Börzsöny-Dunakanyar térségében az egyedi kilátást nyújtó pontokon új kilátóhelyek, 
kilátópontok kialakítása. nem cél nagyszámú kilátó létesítése, elsősorban a kilátóval kevésbé ellátott 
térségek kaphatnak prioritást. Új kilátó létesítésénél figyelembe javasolt venni, hogy autóparkolóból 
rövid túrával elérhető legyen, kivéve, ha jelentősebb túraútvonal (pl. OKT) mentén található. Fontos 
a meglévő kilátók karbantartása, szüksége esetén korszerűsítése 

Tevékenység 

Meglévő kilátók karbantartása, szüksége esetén korszerűsítése (pl. Csóványosi kilátó automata 
beléptetővel történő fejlesztése, a kilátó faanyagának bio olajjal történő védőkezelése) 

Tervezett kilátófejlesztések: 

• Naszályon a meglévő geodéziai torony felhasználásával (részletesebben ld. K1-P5 
projektleírásban) 

• Észak-Börzsönyben a Kemencei-völgy bejáratánál (részletesebben ld. K1-P6 projektleírásban) 

További opcionális fejlesztési lehetőségek, tervek, amelyek helyszínét, indokoltságát vizsgálni 
javasolt: 

• Akadálymentesített Gömb kilátó és látogató központ Törökmezőn 

• Kóspallag, Pörös-kilátó 

• Nagybörzsöny, Pánholc 

• Kismaros 

Forrás 

Naszály - 150 millió forint 

Észak-Börzsöny – 150 millió forint 

Törökmező – 300 millió forint 

Kóspallag – 80 millió forint 

Nagybörzsöny - 50 millió forint 

Kismaros – 60 millió forint 

Működtetés, 
üzemeltetés 

Ipoly Erdő Zrt az általa vagyonkezelt területeken; önkormányzatok, egyéb szereplők a nem az Ipoly 
Erdő Zrt által vagyonkezelt területeken 

Lehetséges 
projektgazda 

DINPI, Ipoly Erdő, települési önkormányzat 

Közreműködő 
Partner 

AÖFK, DINPI, Ipoly Erdő Zrt. 

Ütemezés  

2021-2022 2023-2025 2026-2027 2028-2030 2030 után 

• tervezés • Naszály kilátó 
létesítése 

• Észak-Börzsönyi 
kilátó létesítése 

•  •  •  
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IV.2.2.2 Gyalogos és speciális túraútvonalak fejlesztése 

PH2 Gyalogos és speciális túraútvonalak fejlesztése, karbantartása 

Mi a projekt 
célja? 

A Börzsönyben jelenleg kb. 700 km, történelmileg 100 éve kialakított, összefüggő, jól karbantartott, 
jelzett és fejlesztett gyalogos infrastruktúra létezik. A projekt célja a Börzsöny-Dunakanyar térségében 
élményközpontú gyalogos és speciális célcsoportoknak szóló útvonalak kialakítása, ill. a meglévő 
útvonalak, tanösvények fejlesztése a digitalizáció vívmányaival ötvözve. Lényeges szempont, hogy a 
kialakítandó útvonalak mind tematikájukban, mind területi elhelyezkedésükben egyedi értékeket 
mutassanak be, tárjanak fel, s lehetőség szerint törekedjenek interaktivitásra is. Kerülni kell az azonos 
tematika mentén, nagy területi koncentrációban megvalósuló, erőforrásigényes fenntartással járó, 
nem élményközpontú útvonalak kialakítását. (Az újonnan kialakított, más jármódok és egyéb 
tematikus gyalogos jármódok számára hasznosítható útvonalak kialakításánál egyeztetés szükséges a 
korábban kialakult, működő, jó minőségű, ismert gyalogos útvonalakkal.) 

Tevékenység 

• a turistautak] fejlesztése, jelzett útvonalak karbantartása, amely a követhető jelzésekre és az 
útvonalak (családbarát) járhatóságának biztosítására egyaránt kiterjed. 

• a Bajdázói tóhoz vezető sétaút felújítása, a tó melletti szaletli felújítása 

• Katalinpusztai és a Naszály hegyre vezető tanösvények, túraösvények felújítása (10 MFt) 

• ösvényprofilozás, tisztítás, építés (pl. Remete-barlang térsége, királyréti Vár-hegy oldalában futó 
piros sáv turistaút rövid szakaszának biztonságossá tétele) 

• Kóspallag – Nagy-Kopasz útvonal kijelölése 

• szokolyai Vasbánya-hegy és az új Várhegy-kilátó összekötése gyalogos útvonallal 

• A turistautak által felfűzött, jó panorámát nyújtó természetes kilátópontokon a kilátáshoz való 
jobb hozzáférés biztosítása a turistaegyesületek bevonásával (pl. Szabó-kövek, Hangyás-bérc az 
Oltárkői oldalútnál, Bárány-bérc stb.) 

• a Nógrádi-medence szervesebb bekapcsolása a gyalogos turizmusba (akár a meglévő zöldutak 
hálózatának felhasználásával) - javasolt kb. 32-35km útirányjelző táblázással ellátott útvonal 
kialakítása (ennek főbb részei: Nőtincs és Felsőpetény, Nőtincs és Bánk, Felsőpetény és a kialakítás 
alatt lévő “Palóc Sárga” (így Bánk-Alsópetény), Bánk-Tereske összekötése, Bánk helyi utak 
(kilátóhoz), valamint a Nőtincsi tókerülő helyi útvonalak) (2 MFt) 

• (érintőpontos) túramozgalmak kialakítása: 

• A “Palóc Sárga”, a teljes tervezési térségen átívelő, Kemence-Diósjenő-Rétság-Bánk-
Alsópetény-(Balassagyarmat) útvonal bejárására 

• Börzsönyi Barangolások Háztól Házig (turista szálláshelyek mentén a Börzsönyben) 
érintőpontos mozgalom 

• Börzsönyi Kilátások érintőpontos túramozgalom 

• célcsoportspecifikus útvonalak kialakítása (pl. akadálymentes túraútvonalak, túrafutó útvonalak, 
kutyás körök, babakocsis útvonalak, családbarát túrakörök stb. – pl. Bánk és térsége, Kemence-
Királyháza, Dunakanyar) 

• tanösvények karbantartása (pl. Vác – ártéri tanösvény, Diósjenői tanösvény, törökmezői 
tanösvény), új (digitális) tanösvények kialakítása, a kialakítás lehetőségének vizsgálata (pl. 
Kóspallag, Verőce, kardio tanösvény – Nagymaros stb.) 

• zarándokutak, zarándokállomások fejlesztése (pl. Börzsönyi Pálos utak) 

• pihenőhelyek fejlesztése, létesítése 

• a Börzsöny erdeiben a hulladékgyűjtő edények fokozatos felszámolása, a hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos edukáció 

Forrás központi költségvetés, aktív turisztikai alap 

Működtetés, 
üzemeltetés 

DINPI, BNPI, Ipoly Erdő Zrt, civil szervezetek, önkormányzatok 

Lehetséges 
projektgazda 

DINPI, BNPI, Ipoly Erdő Zrt, civil szervezetek, önkormányzatok 
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Közreműködő 
Partner 

AÖFK, DINPI, BNPI, Ipoly Erdő Zrt, önkormányzatok 

Ütemezés 2021-től folyamatosan 

 

IV.2.2.3 Pihenőhelyek, patakátkelések, kitáblázás, fejlesztés 

PH3 Pihenőhelyek, patakátkelések, kitáblázás, fejlesztés 

Mi a projekt 
célja? 

A projekt célja a Börzsöny-Dunakanyar térségében esőbeállók, pihenőhelyek felújítása, pihenőpadok 
kihelyezése elsősorban a frakventált útvonalak mentén, a patakátkelések feltételeinek javítása, 
valamint útirányjelző és információs táblák kihelyezése  

Tevékenység 

• esőbeállók felújítása (pl. Bajdázói-tó, Törökmező, Köves-mező, Malom-völgy). Megfelelő 
helyszíneken az újonnan kialakított esőbeállók padlásterében bivakszállások létesítendők. 

• pihenőpadok létesítéséhez telepítési terv elkészítése, majd kiépítése – elsősorban Nagymaros-
Zebegény útvonal mentén, a János-forrásnál, Nagybörzsöny – Nagy-Hideg-hegy térségében 

• patakátkelések megkönnyítésére fahidak kiépítése (pl. Malom-völgy, Kemence-patak mentén a 
Gál-rét környezetében, illetve a Becsina-kútnál / Kenyeres Balász-forrásnál, Fekete-völgyben) 

• irányítótáblák, irányítóoszlopok komplex kiépítése, elsősorban a Dél-Börzsönyben 

• a már meglévő erdei pihenőhelyek, játszóterek karbantartása fejlesztése (pl. Királyréti játszótér, 
Julianus kilátó környéke, Törökmezői játszótér, Kemencei-völgyben és a Bernecei-völgyben lévő 
pihenőhelyek, Foltán kereszt, Csóványosi kilátó, valamint a környéke, Pénzásási, Kisirtási, 
Kútbereki turistaházak melletti pihenők, Érsektisztás, Nagy-Koppány stb.) (400.000 Ft/helyszín, 
összesen kb. 10 MFt) 

Forrás központi költségvetés, aktív turisztikai alap 

Működtetés, 
üzemeltetés 

DINPI, BNPI, Ipoly Erdő Zrt, civil szervezetek, 

Lehetséges 
projektgazda 

DINPI, BNPI, Ipoly Erdő Zrt, civil szervezetek, 

Közreműködő 
Partner 

AÖFK, DINPI, BNPI, Ipoly Erdő Zrt, civil szervezetek, önkormányzatok 

Ütemezés 2021-től folyamatosan 

 

IV.2.2.4 Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

PH4 Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

Mi a projekt 
célja? 

A projekt célja olyan kerékpáros turisztikai hálózat kialakítása, mely jó minőségű útvonalon felfűzi a 
Börzsöny egészét, valamint az Ipoly-völgyi és nógrádi területeket is. 

Tevékenység 

• EV 6 fejlesztése (burkolatjavítás, pihenők) 

• Kismaros-Szokolya-Királyrét kerékpárút kiépítése 

• 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 kerékpáros útvonal fejlesztése 

• Diósjenő-Pénzásás kerékpáros útvonal fejlesztése 

• Bernecebaráti és Nagyoroszi közötti Nagy-völgy kerékpáros útvonal fejlesztése 

• Ipoly völgyi hálózat fejlesztése (Szob-Letkés szakasz folytatása): Ipolydamásd-Kemence-
Balassagyarmat-Szécsény tanulmányterv készítése 
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• Szendehely-Ősagárd kerékpáros összekötés erdőn keresztül (murvázás, földstabilizálás) 

• 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-medencében térségi kerékpárút kialakításának vizsgálata, tervezése és megvalósítása 

• Diósjenő-Romhány vasútvonal egyes szakaszainak vizsgálata kerékpáros 
infrastruktúrafejlesztésre (tanulmányterv) 

• Meglévő kerékpáros (országúti és hegyi kerékpáros/trekking) útvonalak kitáblázása 

• Erdőgazdasági utakon kialakított kerékpáros útvonalak fejlesztése  

• Alacsony forgalmú utakon kerékpáros útvonal kijelölése 

• Földutakon új terepkerékpáros útvonalak kialakítása 

• Tematikus kerékpáros túraútvonalak kialakítása (pl. kerékpáros tanösvények kialakítása, 
Sacravelo zarándokútvonalak fejlesztése 

• kerékpáros pihenőhelyek kialakítása 

Forrás központi költségvetés, aktív turisztikai alap 

Működtetés, 
üzemeltetés 

erdőgazdasági utak esetében az Ipoly Erdő Zrt.  

közutakon ill. külterületi kerékpárutak esetében az üzemeltető a Magyar Közút Zrt. 

települési belterületeken az üzemeltető rendszerint az önkormányzat  

Lehetséges 
projektgazda 

Ipoly Erdő Zrt.  

EV esetében a projekt megvalósítója a NIF Zrt., üzemeltetője a Magyar Közút Zrt. 

Közreműködő 
Partner 

Ipoly Erdő Zrt. 

Ütemezés 2021-től folyamatosan 

2021-2022 2023-2025 2026-2027 2028-2030 2030 után 

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 

kerékpáros útvonal 

fejlesztése 

Diósjenő-Pénzásás 

kerékpáros útvonal 

fejlesztése 

Ipolydamásd-Kemence-

Balassagyarmat-

Szécsény tanulmányterv 

készítése 

Diósjenő-Romhány 

vasútvonal egyes 

szakaszainak vizsgálata 

kerékpáros 

infrastruktúrafejlesztésre 

(tanulmányterv) 

•  •  •  
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IV.2.2.5 Több jármódot összefogó aktív turisztikai központ és kölcsönzőrendszer kialakítása 

PH5 Több jármódot összefogó aktív turisztikai központ és kölcsönzőrendszer kialakítása 

Mi a projekt 
célja? 

A térség adottságaihoz igazodóan több helyszínen olyan aktív turisztikai központ létrehozása javasolt, 
ahol a gyalogos, a kerékpáros és a vízi turisták számára információs pontként szolgálhat, s 
túraútvonalak kiajánlásában is közreműködik. A központhoz kapcsolódóan olyan kölcsönzőrendszer, 
illetve -hálózat kialakítása is szükséges, amely egyazon rendszeren és helyszínen belül lehetővé teszi 
kerékpárok és túrahajók bérlését, transzferjét. 

Tevékenység 
Aktív turisztikai központok kialakítása (javasolt helyszínek: Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, 
Zebegény, Szob, Ipolytölgyes) 

Forrás központi költségvetés, aktív turisztikai alap 

Működtetés, 
üzemeltetés 

helyi vállalkozások, önkormányzatok 

Lehetséges 
projektgazda 

önkormányzatok, DINPI, BNPI, Ipoly Erdő Zrt. 

Közreműködő 
Partner 

AÖFK, Ipoly Erdő Zrt, DINPI, BNPI 

Ütemezés 2022-től folyamatosan 

 

IV.2.2.6 Információs pontok kialakítása a turisztikai csomópontokban 

PH6 Információs pontok kialakítása a turisztikai csomópontokban 

Mi a projekt 
célja? 

Olyan információs pontok kialakítása a belépési pontokon és/vagy alközpontokban, ahol az aktív 
turisták (elsősorban a gyalogos, kerékpáros, vízi) információt kaphatnak a túraútvonalakról, 
programokról, szálláshelyekről, egyéb szolgáltatásokról. Az információs pont helyszíntől függően lehet 
digitális totemoszlop, információs táblarendszer, de a forgalmasabb csomópontokban – akár 
kiegészítő jelleggel és/vagy szezonálisan is – információs stand felállítása is indokolt lehet.  

Tevékenység 

• Információs pontok kialakításához telepítési terv elkészítése, amely kitér a konkrét helyszínre, 
valamint a szükséges installációra, figyelembe véve a már meglévő központokat. 

• Az installációk térségi arculatnak megfelelő legyártása 

• Új információs pontok kiépítése, kialakítása 

Forrás aktív turisztikai alap, TOP Plusz 

Működtetés, 
üzemeltetés 

települési önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, Ipoly Erdő Zrt, DINPI, BNPI 

Lehetséges 
projektgazda 

önkormányzatok, DINPI, BNPI, Ipoly Erdő Zrt. 

Közreműködő 
Partner 

AÖFK, Ipoly Erdő Zrt, DINPI, BNPI 

Ütemezés 2022-től folyamatosan 
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IV.2.2.7 Kerékpáros élményparkok létesítése 

PH7 Kerékpáros élményparkok létesítése 

Mi a projekt 
célja? 

A térségi lakosok és a térségbe érkezők számára olyan kerékpáros élményeket nyújtó attrakciók 
kialakítása, melyek jól megközelíthetők (akár közúton, akár kisvasúttal), ill. kerékpárforgalmi 
létesítményekhez kapcsolódnak. Cél, hogy a térségben minél szélesebb kínálat jöjjön létre, több 
helyszínen. 

Tevékenység 

• Vác – pumpapálya kialakítása (40 millió Ft) 

• Verőce-Magyarkút-Szendehely - single trail kialakítása 

• Csattogó-völgy, Kismaros - dirt pálya kialakítása 

• Nagymaros – bringapart (erdei kerékpáros ösvény) kialakítása (8,5 mllió Ft) 

• Nagyirtás – single trail kialakítása  

Forrás Országos Bringapark Program, aktív turisztikai alap 

Működtetés, 
üzemeltetés 

Ipoly Erdő Zrt., magánszolgáltatók 

Lehetséges 
projektgazda 

Ipoly Erdő Zrt., magánszolgáltatók 

Közreműködő 
Partner 

MAKETUSZ, DINPI 

Ütemezés  

2021-2022 2023-2025 2026-2027 2028-2030 2030 után 

• Vác – pumpapálya 

• nagymarosi 
bingapark 

• Nagyirtás – single 
trail kialakítása 

• Verőce-Magyarkút-
Szendehely - single 
trail kialakítása 

•  •  •  

 

IV.2.2.8 Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 

PH8 Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 

Mi a projekt 
célja? 

Az aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése magában foglalja az erdei szálláshelyek, ifjúsági táborok, 
erdei iskolák, zarándokszállások létesítését, a meglévők felújítását, aktív turisztikai szolgáltatásaik 
bővítését. Mindezek révén a Börzsöny-Dunakanyar térségében eltöltött vendégéjszaka szám is 
növelhető. 
Nagy hangsúlyt kell helyezni a digitális elérhetőség fejlesztésére a szálláshelyeken (szélessávú 
internet), valamint ehhez kapcsolódva a kirándulóközpontokban is. 

Tevékenység 

• Csattogó-völgyi erdei iskola és üdülőházak fejlesztése (100 millió Ft) 

• Kittenberger Kálmán Emlékház fejlesztése (Nagymaros) (170 millió Ft) 

• Kisinóci turistaház fejlesztése, bővítése (300 millió Ft) 

• Kóspallagi Hangy-ház szálláshelyfejlesztése élményközponttal (90 millió Ft) 

• Törökmező turistaház fejlesztése (600 millió Ft) 

• Kisirtási Menedékház szennyvízkezelési rendszerének fejlesztése 

• önkormányzati szálláshely létesítése Zebegényben 

• Zebegényi Erdei Sátortábor fejlesztése 

• Szob aktív turisztikai szálláshelyfejlesztés 

• Magas-taxi és Szénpataki turistaház felújítása (folyamatban) 
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• Nagy-Hideg-hegyi turistaház fejlesztése 

• Pénzásási Turistaház fejlesztése 

• Kisirtási Turistaház fejlesztése 

• Kútbereki Turistaház fejlesztése 

• Deszkási nomád táborhely fejlesztése 

• Református/katolikus egyházi szálláshelyek fejlesztése 

• királyházai Prónay-ház fejlesztése 

• matracszállás kialakítása Szokolyán (Schwartz udvar)  

• Pap-hegyen gampling feltételeinek megteremtése 

• Toboz kulcsosház felújítása 

• Nagybörzsöny volt iskolaépületében vándortáborszálláshely kialakítása 

• Lovasszállás bővítése Nagybörzsönyben 

• Egyházi szállások fejlesztése Nagybörzsönyben 

• Drégelypalánkon és Kosdon ifjúsági táborhely kialakítása 

• Makkos-ház fejlesztése 

• Udvarhelypuszta szálláshelyfejlesztése 

• Régi házakban szálláshelyek kialakítása 

• Falusi szálláshelyek kialakítása 

Forrás Téry Ödön Program, ifjúsági szállásfejlesztési program, beruházói saját forrás 

Működtetés, 
üzemeltetés 

Ipoly Erdő Zrt., vállalkozások, önkormányzat 

Lehetséges 
projektgazda 

Ipoly Erdő Zrt., vállalkozások, önkormányzat 

Közreműködő 
Partner 

AÖFK, DINPI, BNPI 

Ütemezés  

2021-2022 2023-2025 2026-2027 2028-2030 2030 után 

• Magas-taxi és 
Szénpataki 
turistaház 
felújítása 
(folyamatban) 

• Pénzásási 
Turistaház 
fejlesztése 

• Kisirtási Turistaház 
fejlesztése 

• Kútbereki 
Turistaház 
fejlesztése 

• Csattogó-völgyi erdei 
iskola és üdülőházak 
fejlesztése 

• Kittenberger Kálmán 
Emlékház fejlesztése 

• Nagy-Hideg-hegyi 
turistaház fejlesztése 

• Református/katolikus 
egyházi szálláshelyek 
fejlesztése 

• királyházai Prónay-
ház fejlesztése 

• matracszállás 
(Schwartz udvar) 
kialakítása 

• Pap-hegyen gampling 
feltételeinek 
megteremtése 

•  •  •  

 


