
Bejárható Magyarország Program



Bejárható Magyarország 
Program

 A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az 
ország minél részletesebb turisztikai megismertetése a 
potenciális célcsoportokkal, aktív szabadidős 
sporttevékenységeken keresztül. 
A megismertetés alapját a különféle környezetkímélő 
szabadidős tevékenységekre alapozott 5 jármód
(természetjárás, kerékpározás, lovaglás, vitorlázás és 
túrakenuzás) biztosítja. 



http://bejarhatomagyarorszag.h

u/
 E belföldi vendégforgalom számára is kiaknázatlan tartalékot jelentő 

kezdeményezés tehát jóval túlmutat a turizmuson. A Bejárható 
Magyarország Program az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező 
hazai kezdeményezésként kíván ösztönözni az aktív szabadidő 
eltöltésre, ezzel egyúttal az egészség- és környezettudatos 
szemléletmód és felelősségteljes gondolkodás kialakítását célozza az 
ifjúság körében.

 Mint minden mozgalom, ez is akkor lehet sikeres, ha szellemiségét 
minél többen teszik magukévá: a program éppen ezért a fiatalok 
mellett a családokat, a közép- és szépkorúakat éppúgy meg kívánja 
szólítani.

 Tegyük divattá a kortól és pénztárcától függetlenül elérhető aktív 
szabadidős és utazási élményeket a legkisebbektől a legidősebbekig, 
mindez mindannyiunk testi-lelki egészségét, életminőségünk 
javítását szolgálja!

 Hiszen azért (is) vagyunk a világban, hogy jól érezzük magunkat 
benne.

Dr. Ruszinkó Ádám
turizmusért felelős helyettes államtitkár 



Általános célkitűzés:

Magyarország földrajzi adottságai miatt különösen
alkalmas arra, hogy az aktív turizmus gyakorlása során
szabadon bebarangolható legyen.
- Napi teljesíthető szakaszok szerinti bejárás
- Minősített megállóhelyek
- Magyarország teljes területi lefedettsége
•5 természetjáró járásmód, amelyeket a sportági
szövetségek képviselnek a programban,

gyalogos
kerékpáros
túra kajak- kenus
lovas
vitorlás
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

(GINOP-7.1.2-15)

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának 
fejlesztése

Elvek:
•Országos jelentőségű turisztikai jellegű hálózatok 
létrehozása, kivéve Budapest és Pest megye
– Felső-Tisza (ÉAR)
– Alsó-Tisza, Körös
– Duna
– Balaton és Velencei-tó

Cél
•A látógatószám (belföldi és nemzetközi) növelése



Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

(GINOP-7.1.2-15)

Támogatható tevékenységek (tervek szerint)
1. Eszközbeszerzés

 Vízitúrázáshoz szükséges alapfelszerelés (kajak, kenu, vonta, 
konténer)

2. Új épület építése/kialakítása, felújítás
4. Szolgáltatásfejlesztés
5. Marketing

Nem támogatható tevékenységek
1. Klasszikus szálláshelyfejlesztés
2. Professzionális sporthoz kapcsolódó infrastruktúra

fejlesztése (pl.: pályaépítés, rajtgép)



Vizezz.hu 
Megállóhelyek



Zöld tetős 

konténerház

Épített 

megállóhely



Országos, térségi és helyi célok

• Erősíteni a helyben élők helyi kötődését, megteremteni 
kapcsolatukat a vizekkel, helytörténettel, helyi élővilággal, helyi 
szépségekkel 

• Magyarország szépségeinek és értékeinek bemutatása egy 
„járásmód” fejlesztésén keresztül

• A mozgáson és a sporton keresztül a gyermekek, fiatalok 
ismereteinek bővítése, a Bejárható Magyarország Kerettanterv 
bevezetése az iskolákban

• Új turisztikai útvonal fejlesztése, ami többnapos célponttá teszi 
a környéket

• Kapcsolódó forrásbővítő lehetőségek
– GINOP keretében nemzeti parkok fejlesztései (természeti örökség) 

– GINOP keretében örökség és kulturális turizmus

• Egymás attrakciójára /szolgáltatására  kölcsönös utalás (látogatottság növelése)

– LEADER  (innovatív szálláshely fejlesztés,  vállalkozások kapcsolódó szolgáltatás 
fejlesztése



Helyben értékteremtés

• Kiszámítható, megbízható információk a megállóhelyeken 
elérhető szolgáltatásokról. 

• Szolgáltatások fejlesztése a megállóhelyeken, 

– természet közeli, 

– környezetbarát túrázási lehetőségek

• Kapcsolódás turisztikai szolgáltatásokhoz, 

– bemutatásuk (műemlékek, látványosságok, természeti 
bemutató helyszínek, fürdők, stb.)

• 21. századi technológiák segítségével turisztikai desztinációvá 
tenni a bejárható szakaszokat.

• Helyi közösségek/szolgáltatók ismét felfedezzék a 
településeken lévő víztesteket, szabadidős tevékenységeket .

• Kapcsolódó beruházásokon keresztül munkahelyteremtés az 
érintett térségekben



Szolgáltatásfejlesztés – Sportrendszer

1. Fejlesztési csomag:

 Képzési csomag

 Vízitúra szolgáltatási csomag

2. Marketing csomag

 Szolgáltatások nyújtása a 
megállóknak/önkormányzatoknak/TDM-nek

 Kommunikáció megvalósítása

 Okoshálózat + web, okos térkép létrehozása

Elvárás a TDM szerződésekben a közös marketing 
kidolgozása,erre épülve kommunikációs és finanszírozási 
együttműködés. 



Szolgáltatásfejlesztés helyben

• lapátos vízitúra megállóhely minősítő védjegy - www.vizezz.hu

• interkatív weboldal – turisztikai forgalmat irányító portál, foglalási
rendszerekkel

• tematikus flották telepítés – folyószakaszok és ottani célközönség
adottságaihoz igazított hajópark

• folyószakaszokról turisztikai információ kezelése – értéktár megjelenési
lehetőség

• okos kilométerkő – „viziwaze” – vízi biztonsági fejlesztések a bejárható
folyószakaszokhoz

• célcsoport specifikus turisztikai útvonalak kiépítése – túraútvonal kijelölések,
tartózkodási időt hosszabbító programcsomag kidolgozása

• célcsoport specifikus szolgáltatások fejlesztése – táborozásra alkalmas/
családbarát / külföldi vendégek számára vonzó megállók kialakítása

• vízitúra vezető, vízisport rekreátor képzések és vízi megállót üzemeltető
csoportok fejlesztése a megállóhelyeken

• Bejárható Magyarország oktatási tanrend bevezetésének
feltételrendszerének megteremtése

• egységes tematikájú, arculatú marketing anyagok készítése – táblázás,
szóróanyagok, audivizuális anyagok készítése

http://www.vizezz.hu/


• vizesblokk fejlesztés

• öltöző fejlesztés

• közösségi helységek fejlesztése

• tároló helységek

• stégtelepítés

• túrakenuk, kajakok, mentőmellények, lapátok

• egyéb specifikus eszközök beszerzése: vonta, motoros

• környezetbarát technológiák telepítése

• telekommunikációs fejlesztések

Infrastrukturális projektelemek



Települések bekapcsolódása

TOP 1.2.1 – LEADER HFS kapcsolódása

– Turisztikai fejlesztések beemelése (vállalkozásfejlesztés , 
helyi termék)

• Mi fog történni az adott helyszínen?

• Szolgáltatások

– Szakmai hozzájárulás

• Iskolai kapcsolatok - „BJMO kerettanterv”

• Szállásfejlesztés

• Helyi képzések



LEADER szervezetek együttműködési lehetőségei

• Közös térségi marketing stratégia kialakítása
• Közös kommunikáció kialakítása, weboldalon történő

szolgáltatás megjelenés
• Célcsoport toborzása,

• Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezésének 
támogatása 

• Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók, 
ismeretterjesztő előadások, programok szervezése, 
támogatása

• Képzési programok szervezése, támogatása. 

• Közösségi program keretében  tájérték gyűjtés,

• Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok 
készítése, támogatása.

• Naturparkok létrehozása (TOP)



Velencei-tó Térségfejlesztő 

Közhasznú Egyesület
Stadler Klára


