
Bakonyerdő Zrt.
Mindenünk a természet!

A Keszthelyi-hegység
ökoturisztikai fejlesztése



A polihisztor kutató 
keszthelyi halász-
család leszármazot-
tjaként született. 
Sokszínűségét jel-
lemzi, hogy pályáját 
geológusként kezdte, 
majd történelem-

földrajz szakos tanárként is dolgozott, 
bölcsészdoktor és felszentelt piarista pap 
volt. Számos városban tevékenykedett 
gimnáziumi tanárként és kutatóként is.

Életének minden állomáshelyén foglalko-
zott múzeumszervezéssel, gyűjtemények 
létesítésével. 1941 és 1948 között a keszt-
helyi Balaton Múzeum igazgatója volt, 
múzeumpedagógiai tevékenysége során 
is a szemléltető oktatási módszereket 
helyezte előtérbe.

Szerteágazó munkásságának részei 
számos átfogó tanulmánykötete a Ba-
kony természettudományi kutatásáról,  
helytörténeti tanulmányai és útiköny-
vei. „Honismerettel a honszeretethez” 
gondolatának jegyében több mint 400 
értekezést, cikket és könyvet hagyott az 
utókornak. 

Darnay-Dornyai Béla BÉL MÁTYÁS KILÁTÓ

A Bél Mátyásról elnevezett kilátó , a 221 
m-es Garga-hegyre épült 1972-ben, mely 
mára igen leromlott állapotba került, így új 
kilátó építése vált szükségessé.

A színvonalasabb és mindenek előtt bizton-
ságosabb kilátóról csodás panoráma nyílik 
többek között a Badacsonyra és a Csobánc-
ra is.

A balatongyöröki Boroszlán Tanösvény is 
felkeresi a 15 m magas kilátót.

ÁTADÁS IDŐPONTJA: 2014. április 4. 

HELYSZÍN: 46°46’06.6”N 17°21’08.3”E



BÉLAPI PIHENŐ

A Balatongyörök községhatárában található Bélapi pihenőhely igen kedvelt a tu-
risták és a helyi lakosok körében, mely helyt ad közösségi rendezvényeknek, családi 
hétvégéknek, bográcsozások és szalon-
nasütések gyakori színhelye.

A területen turisztikai fejlesztés keretében 
pihenőház, erdei pad, -asztal garni-
túrák, erdei színpad és nézőtér, valamint 
tűzrakóhely épült.

A pihenőtől induló Boroszlán Tanösvé- 
nyen a Balatongyöröktől délkeletre fekvő 
erdőtömböt fedezhetjük fel.

ÁTADÁS IDŐPONTJA: 2014. április 4. 

HELYSZÍN: 46°46’25.0”N 17°20’55.4”E

A Balaton-felvidék legszebb részére 
nyílik kilátás annak, aki felkapasz-
kodik a Boncsostető 448 méter magas 
csúcsára, a Batsány kilátóhoz.

A régi leromlott állapotú kilátó he- 
lyett egy 12 m magas kilátó került meg-
építésre.

ÁTADÁS IDŐPONTJA: 
2014. április 4. 

HELYSZÍN: 
46°46’37.7”N 17°21’25.5”E

BATSÁNYI KILÁTÓ



BÜDÖSKÚTI 
PIHENŐHÁZ

Balatongyöröktől nem messze a hegy- 
ség belső, központi helyén, a turista-
utak kereszteződési pontjában található 
a Büdöskúti pihenő. 

A vállusi Medvehagyma Tanösvény 
déli kiindulópontjának is tekinthetjük, 
ahonnan eljuthatunk a Szent Miklós-
forráshoz, a Kutyatemetőhöz és a 
Padkői-kilátóhoz vagy a Pálos kolostor 
feltételezett romjaihoz.

A pihenőhely pad-asztal garnitúrákkal 
és egy új 24 m2-es pihenőházzal újult 
meg. A pihenőház mellett található Szent 
Hubertusz – az erdészek, vadászok és 
a lövészcéhek védőszentjének - szob-
ra, melyet fafaragók ajándékoztak a 
Bakonyerdő Zrt.-nek.

A Balatongyörök határában található, 
Bélapi pihenőtől induló tanösvény, a 
pihenőtől délkeletre fekvő erdőtömböt 
tárja fel és mutatja be 8 állomáshelyen 
keresztül. Az ösvényen felkereshetjük a 
Bél Mátyás kilátót és a Szerelmdombot 
is.

A nyomvonal mentén irányító táblák, 
egyes állomáshelyeken pad-asztal garni-
túrák kerültek elhelyezésre. Nyomvonala 
2,6 km, melyen a turisták megismerked-
hetnek a cseres-tölgyesekben folyó 
gazdálkodással, a Keszthelyi-hegység 
dolomitszikláinak erdőállományával és 
az erdő élővilágával is.

ÁTADÁS IDŐPONTJA: 2014. május 9. 

HELYSZÍN: 46°46’25.0”N 17°20’55.4”E

BOROSZLÁN 
TANÖSVÉNY

ÁTADÁS IDŐPONTJA: 
2014. május 9. 

HELYSZÍN: 
46°48’37.3”N 17°19’44.2”E
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A KESZTHELYI-HEGYSÉGBEN



MEDVEHAGYMA TANÖSVÉNY

A tanösvény 15 állomáson keresztül tárja fel a környék nevezetességeit, szépségeit. 
Vállus központjából induló ösvény továbbhalad a Cseresznyés-völgy felé, így éri el 
a Láz-hegy gerincén található kilátót. A nyomvonal tovább halad „zsákutcaként” a 
gerinc közelében északi irányba a kilátópontig. A Mester-völgyön, majd a Miklós-
völgyön keresztül éri el a nyomvonal, a sokak által ismert Vadlán-lik barlangot. A 
túrázók elhaladhatnak a Szent Miklós-forrás és a Pálos kolostor feltételezett romjai 
mellett, majd elérkezünk a Büdöskúti pihenőhöz. A nyomvonal a pihenőtől déli irány-
ba egy kisebb kört ír le, mely önmagában is be-
járható, innen érhetjük el a Kutyatemetőt. Észak- 
nak futó ága a Szent Miklós-forrásig, míg az 
észak-nyugati ág a Láz-hegyi kilátó felé veszi az 
irányt. A teljes tanösvény több kisebb hurokból 
épül fel, melyek önmagukban is bejárhatóak.

ÁTADÁS IDŐPONTJA: 2014. május 9. 

HELYSZÍN: 46°50’43.0”N 17°18’10.6”E

A 380 m magas Láz-tetőn megépült 16 
méter magas kilátó Vállus határában 
található. A kilátó két irányból is 
megközelíthető, Vállust délre elhagyva 
a kerékpáros pihenőtől balra vagy a 
Keszthelyi-hegység felől letérve az er-
dészeti útról is elérhetjük.

A kilátóról teljes panoráma nyílik a Me-
leg-hegyre, a Kovácsi-hegyre, a Tátika-
hegyre és a Dél-Bakonyban található 
Sümegi-hátra.

ÁTADÁS IDŐPONTJA: 2014. május 9. 

HELYSZÍN: 46°50’35.4”N 17°18’23.9”E

LÁZ-TETŐI KILÁTÓ



A Természet Háza egész éves nyitvatartással várja a 
látogatókat. A közelben található, őshonos állatfajokat 
bemutató Festetics Imre állatparkkal egybekötött láto-
gatás kiváló program akár borús idő esetén is a térségbe 
látogató családok részére.

A hegység élővilágának, a térségben zajló erdő- és 
vadgazdálkodásnak szélesebb körű megismerésre tár-
latvezetési program keretein belül is lehetőség nyílik. A 
Természet Házától kiinduló szakvezetéses túrák pedig a 
hegység erdeinek aktív részvételen, közvetlen tapaszta-
latszerzésen alapuló megismerésére invitálnak. 

ÁTADÁS IDŐPONTJA: 2014. október 2. 

HELYSZÍN: 46°46’46.9”N 17°16’27.3”E

TERMÉSZET HÁZA 
LÁTOGATÓKÖZPONT

A Keszthelyi-hegység 
kapujában, egyedi 
értékeket és sokszínű 
élővilágot őrző domb-
oldalak ölelésében.

Lehetőség nyílik a 
Keszthelyi-hegység 
élő és élettelen ter-
mészeti értékeinek 
megismerésére.

Interaktív kiállítás, 
amely korosztálytól 
függetlenül felejthe-
tetlen élményt nyújt 
a látogatók számára.

A térség erdő- és le-
gelőgazdálkodását, 
szőlő és gyümölcs-
termesztését is 
megismerhetjük. 

A balatoni halakat 
bemutató akvárium-
ban a tó rejtőzködő 
lakóinak világa tárul 
fel.

Az általános és  
középiskolásoknak 
állatpark megisme-
résével egybekötött 
programcsomagok.



BAKONYERDŐ ZRT.

A KESZTHELYI-HEGYSÉG ÖKOTURISZTIKAI 
FEJLESZTÉSE DARNAY-DORNYAI BÉLA 
ÖRÖKSÉGE NYOMÁN

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

296.867.127 FORINT

NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0019

A községek Zala megyében fekszenek, a megvalósulás helyszínei állami területek, a Bakonyerdő 
Zrt. kezelésében, kivéve a gyenesdiási látogatóközpontot.

A projekt szükségessége, hasznai

A fejlesztés által érintett területek jelenleg is látogatottak, ugyanakkor a bennük rejtőző po-
tenciál nem került eddig kellő mértékben kiaknázásra. A fejlesztéssel várhatóan növekszik a 
látogatók száma, ami pozitív hatással lesz a térségi vállalkozásokra, növeli a vendégéjszakák 
számát és a környező turisztikai attrakciók látogatottságát is.

A projekt megvalósulásával megfelelő bázisa lesz 
a környékre induló bakancsos, lovas turistáknak 
és kerékpárosoknak. Az erdészeti területeken 
található attrakciófejlesztéssel növekszik a 
vonzerő. Az informatív elemek hatására a 
látogatók környezettudatossága javul, 
pozitív szemléletformálás valósul 
meg.

CSERI-KAPU PIHENŐHELY
Vonyarcvashegyet a zöld jelzésen elhagyva érhetjük el a Cseri-kapu pihenőhelyet. A 
pihenő asztal-pad garnitúrákkal, pihenőházzal, tűzrakóhellyel és játszótérrel újult meg. 
A pihenő egy természetes kapuzatot képez a Cseri erdőbe, amely családi és baráti ren-
dezvényeknek is kiváló helyszínül szolgál. Egy rövid túrával eljuthatunk a Büdöskúti 
pihenőhöz, ahonnan a Medvehagyma Tanösvényen is haladhatunk tovább.

ÁTADÁS IDŐPONTJA: 2014. május 9. 

HELYSZÍN: 46°46’30.7”N 17°19’14.1”E

A PROJEKT



TERMÉSZET HÁZA LÁTOGATÓKÖZPONT

8315 Gyenesdiás, 1884/5 
Tel: +36 30/656-0830  |  Fax: +36 83/311-261 

termeszethaza@bakonyerdo.hu  |  http://termeszethaza.bakonyerdo.hu 
GPS: 46°46’46.9”N 17°16’27.3”E

BAKONYERDŐ ZRT.

8500 Pápa, Jókai M. u. 46. 
Tel: +36 89/513-100  |  Fax: +36 89/513-120 

info@bakonyerdo.hu  |  www.bakonyerdo.hu


