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Az ötlet...

25 %-kal nőtt meg a kéktúrázók száma,
összesen 31 460 túrázóból 992-n be is
fejezték az egyik túrát...

2021-ben a Magyar Természetjárók Szövetsége
szerint:

De mi legyen a kisebb túrákra vágyókkal? 
Hova induljanak ők? 



Mikor készült el a világ első tanösvénye? 



„A tanösvény szelleme így szól hozzánk: Egy
természetrajzot ismerő barát sétálni hív és

érdekes dolgokra hívja fel a figyelmet.”  

„Az állatok beszéde 
betölti az erdőt...”  



A tanösvények típusai

+ 1: a spirituális-szakrális



Természeti, erdei 
tanösvény

Kemence, Strázsa-hegyi

Csákberény, Vértesi panoráma



Geológiai tanösvény

Budapest, Róka-hegyi Gánt, Földtani



Környezetvédelmi 
tanösvény

Budapest, Hajógyári-sziget Budapest, Hasznos hulladék



Presentation Design

Meseösvény

Ferenc-, Sas-, Kis Svábhegy, Kiscelli
Bábozd Zöldre Egyesület,
Sziráki Lili képei



Kultúrtörténeti tanösvény

Iszkaszentgyörgy, Kastélybirtok Leányfalui helytörténeti



Gasztrotanösvény

Monor, Ezer Pince Tatabánya, Medvehagyma



Kardiotanösvény, 
futó és erdei tornapálya

Veresegyházi tavak, Budapest, Farkas-erdő, Normafa, Hárs-hegy



Egyedi tematikájú
tanösvények

Szokolya-Huta, Ipartörténeti Kerepes, Bozótmíves



Spirituális-szakrális tanösvény

Pálos út, Pilis



Régiós felosztás, 
QR-kódon: tanösvényfüzet, dal, 
videó, cikkek...



Útleírás

Vezetés,
füzet,

hasznos
infok

Füzet,
extra

tartalom



Köszönet



Sajtóvisszhang
„Hiánypótló kiadványról van szó, még annak ellenére is, hogy csak egy kis részét tudja bemutatni
a magyarországi tanösvényeknek, amelyekből mintegy félezer (az Agrárminisztérium 2021.
december végi adatai alapján) található az ország különböző pontjain.” (Turista Magazin)

"Ha nem szeretnénk az emelkedő árak mellett visszafogni a szabadidős költségeinket,
felfedezhetjük a hazánkban található több száz tanösvényt, ...” (Gonda Gréta, hvg.hu) 

„Azt gondoltuk, hogy elég sok erdei sétaútvonalat ismerünk már, de Hegyes Katalin könyvét bújva
rájöttünk, hogy még rengeteg felfedeznivaló vár ránk.” (Fürdös Zsanett, welovebudapest.com)

„A Ki a szabadba! kicsi, praktikus, de mégis minden információt tartalmaz: nemcsak az
alapadatokat (hossz, nehézségi szint, GPS), de azt is, hogy babakocsival/biciklivel járható-e,
kérhető-e szakvezetés vagy ajánlják-e szívbetegeknek. A szikár tényeken túl pedig ipari
mennyiségű érdekes, vicces és meglepő információt tudhatunk meg onnan kezdve, hogy mi köze a
francia király szakácsának az akácfákhoz, vagy hol van a világ legnagyobb huszárszobra egészen
addig, hogy miért ne durrantsuk ki a pukkanó dudafürt felfújt termését. „ (Kovács Krisztina,
enbudapestem.com)

http://enbudapestem.com/?fbclid=IwAR03HUFh2xS-sB_iPZf9GNgeg5tGlGU9FuOOpXiSJfQypKL_A7PVPSnBO68


Gingko, a
környezettudatos kiadó



Tanösvények 
a túrázó szemével 



Mit tartanak a legfontosabbnak 
a látogatók egy tanösvénynél? 



Mitől jó egy tanösvény? 

Forrás: Kollarics Tímea: Tanösvények szerepe a környezeti szemléletforrásban c. disszertáció



Irányjelzések, karbantartás 



Kincskeresésre fel! - az irányjelzések...
"még 200 méter a következő állomásig"
térkép az elején vagy végig



Mesefigurák, címerállatok



Akadálymentesítés

Budapest, Nagyrét
Süttő/Tardos,
 Lombkorona



Karbantartás



Az idő vasfoga....



Graffitisek, rongálások



Mit mond a felmérés: a látogatók 
a képeket vagy a lényegre törő szöveget 

tartják fontosabbnak?



A jó tanösvénytábla 

Forrás: Kollarics Tímea: Tanösvények szerepe a környezeti szemléletforrásban c. disszertáció



A táblák képi megjelenítése és szövegzése



Szöveg  = kép aránya



Piktogramok



Szakmai szöveg túl sok részlettel



Szakmai szöveg túl sok részlettel



Élvezetes stílus - szakkifejezések érthetően

Nagyfejű csajkó tanösvény



Élvezetes stílus - régi képek, térképek... 

Keresztúri-erdő



Szemléletes stílus 

Leányfalu



Történetmesélés - a helyi "hős", palóc nyelvjárás

Bernecebaráti, Sisa Pista nyomában



Angolnyelvű táblák



Extrák QR-kóddal

Kis-Svábhegy, Nagyfejű csajkó



Interaktivitásra buzdítás



Feladat a következő állomásig vezető útra

Nagymaros, Törökmező



Tudod-e?

MME több budapesti tanösvénye Székesfehérvár, Sós-tói



Teszteld magad!

Székesfehérvár, Sós-tói



Fordíts el, rakd ki, tapogass meg...!

Hasznos Hulladék Taksonyi, Szigeti Duna  Budakeszi



Fülelj! Zenélj!

Fekete István tö. és  Kamaraerdő



Próbáld ki!

Bábozd Zöldre Egyesület meseösvényei



Élmények



Óriások asztala, hintahíd, cölöpök, állatleső, 
Csóványos- minikilátó,  hangyavasút

Katalinpuszta, Gyadai 



Madárleső, cölöputak, kilátó

Székesfehérvár, Sós-tói



Boksa, pihenő, kilátópont tábla

Csákberény, Vértesi panoráma



Kilátó, függőhíd, csónak

Tata, Fényes ösvény



Összefoglalás

egyértelműen jelzett, jól követhető útvonal
változatos látnivalók
a környékhez való kapcsolódás
pihenő, esőbeálló, kilátó,...
plusz élmények, látványosságok
karbantartás

Turisztikai szempontból:

Akadálymentes részek



vizualitás: fényképek, ábrák, rajzok
élvezetes, közérthető, lényegre törő szövegek
történetmesélés
minél több interaktív elem
gyerek- és családbarát
extra tartalmak: QR-kóddal, VR 

A tanösvény a környezeti nevelés remek eszköze

Angol nyelvű szövegek
Foglalkoztató feladatok, füzet/honlap tanároknak



könyvértékesítés
tanösvénybemutató előadás
kalauz más régióhoz...

Keressenek bizalommal:

 
katalin.hegyes@blucron.com

 
06 30 3503275

 


