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A Gyeregyalog.hu Összefogás a dél-dunántúli Aktív- és Ökoturizmusért Közhasznú Egyesület és a Dél-Dunántúli 

Ökoturisztikai Klaszter tevékenységei szorosan összekapcsolódnak, egybefonódnak, hiszen 31 egyesületi tagból 30 klaszter tag is.  

A klaszter a Gyeregyalog.hu Közhasznú Egyesület gesztorálásával jött létre 2010-ben. A 12 alapító taggal indult klaszter mára már 30 

tagra bővült. Az új típusú turisztikai együttműködés sikeresen szerepelt a DDOP keretében meghirdetett klaszter létrehozás 

pályázaton 2010-ben, illetve 2012-ben szintén nyertünk a klaszter fejlesztési pályázaton. E pályázatunk kapcsán sok hasznos és 

sikeres ökoturisztikai projektet tudtunk megvalósítani. A projektünk 2014. december 31-én zárult. 

 

A pályázatok fontos szerepet töltenek be egyesületünk működésében, ezért igyekszünk minden lehetőséget kihasználni és pályázni. 

2012-ben a Gyeregyalog.hu Egyesület 2 magyar és 2 horvát partnerrel együttműködésben pályázatot (GoGreen) nyújtott be a 

Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében egy Eszéktől a Kopácsi réten át a 

Nyugat-Mecsekig (Bakonyáig) húzódó úgynevezett „zöldút” kialakítására, mely nyert. A projektünk 2014. augusztus 31-én lezárult. 

 

Novemberben megérkezett a jogerős végzés a júniusban kérelmezett közhasznúsági jogállás elnyeréséről. Az egyesület 2014-es évben 

is végzett közhasznú tevékenységet, melyek leginkább a természetvédelemi, állatvédelemi és környezetvédelemi kultúra fejlesztését 

segítette elő. Ezen tevékenységeink, szolgáltatásaik a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin kívül más személyek számára is 

hozzáférhetőek. Pl.: rendezvényeinket ingyenesen lehetett látogatni; adatbázisainkat, felméréseinket, elemzéseinket, kiadványainkat 

ingyenesen el lehet érni, le lehet tölteni honlapunkról (www.gyeregyalog.hu); a kihelyezett táblák és kialakított túraútvonalak segítik a 

turisták tájékozódását; hírlevünkből a dél-dunántúli régió ökorendezvényeiről kaphatnak információt, stb. 

 

Ebben az évkönyvben az egyesület legfontosabb eseményeit, rendezvényei, programjait szeretnénk bemutatni, összefoglalni. 
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Budapesti Utazás Kiállításon való megjelenés 

2014. február 27-március 2. 

 

Idén február 27. és március 2. között került megrendezésre Magyarország legnagyobb turisztikai kiállítása a Hungexpo Budapesti 

Vásárközpontban. A kiállításra új kiadványokkal készültünk, így rengeteg osztálykirándulás, nyári tábor és családi nyaralás ajánlatból 

válogathattak az érdeklődők. Aki a helyszínen feliratkozott hírlevelünkre, Jó gyakorlat vagy Ökocsiga praktikái kézműves kiadványt 

kapott ajándékba, melyeket le lehet tölteni honlapunkról is. 
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2 alkalommal ökoturisztikai konferencia került megrendezésre. Első alkalommal a „Mikor az emberiség valóban felnőtté válik - 

Gazdaság és fenntarthatóság a XXI. században” című konferencia a Kaposvári Egyetemen került megrendezésre (Kaposvár, 2014. 

április 09.). A konferencia kapcsán egy sajtótájékoztatót is tartottunk. A konferencia célja az volt, hogy bemutassák tudományos 

vizsgálatokra hivatkozva, hogy merre halad az emberiség a Föld erőforrásainak kihasználásában és mit tehetünk / kell tennünk, azért, 

hogy gyermekeinknek legyen élhető bolygója. Nagyon érdekes és hasznos előadásokat hallhattak a konferencia résztvevői. Szó volt a 

fenntartható turizmusról, az élelmiszergazdálkodásról és tudatos fogyasztásról, a fenntartható fejlődés kérdésköréről, az ökológiai 

lábnyomról, a vidéki ember jövőképéről és a boldogság ökonómiájáról. A konferencián közel 50 fő érdeklődő jelent meg. 
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A másik alkalommal 2014. november 6-án Szekszárdon került megrendezésre a regionális ökoturisztikai konferencia, ahol a fő téma 

volt az ökoturizmus új lehetőségei és formái a Kárpát-medencében. A rendezvény kapcsolódott a Pécsi Tudományegyetem Illyés 

Gyula Kar által szervezett „Kárpát-medence turizmusának aktuális kérdései” – nemzetközi tudományos konferenciához.  A 

konferencia értékét emelte az is, hogy 5 ökoturisztikai klaszter tag is bemutatta „jó gyakorlat” értékű tevékenységét. 
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Workshop  

Cserkút, 2014. április 25-26. 

 

Idén első workshopunkat Cserkúton tartottuk. Workshop témája a „Falusi 

szálláshelyek és kínálataik bemutatása – Új tagok, új színfoltok az ökoturisztikai 

klaszterben” volt. Az új tagok közül meglátogattuk a Csicseri Vendégházat, Kemencés 

Vendégházat, Vackor Vendégházat és a BioBia Porta Pajta Szállót. Nagyon érdekes, 

szép programokon vagyunk túl. Jó volt megismerni az új klaszter tagokat, látni, 

hogyan fogadják a vendégeket. Köszönjük a szívélyes vendégfogadást és sok vendéget 

kívánunk nekik! 
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Workshop  

Paks, 2014.november 21-22. 

 

Klaszterünk tagjai 2014. november 21-én Paksra érkeztek a „Léptékváltás zöld ritmusban –  

A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter fejlesztése” című pályázat részeként megvalósuló 

workshop keretében.  

Célunk volt, hogy megismerjük új tagunkat, a Cseresznyéskert Erdei Iskolát, és Paks város 

épített, természeti, valamint kulturális értékeit, és az ökoturisztikai kezdeményezéseket.  

Nagyon jó hangulatú workshop volt. Mindenki nagy vendégszeretettel fogadta csapatunkat. 
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Ökoturisztikai rendezvények fejlesztésének folyatása  

4 alkalommal ökoturisztikai rendezvény került megrendezésre. A rendezvények célja volt többek között, hogy a programok során a 

természetvédelmi, ökotudatos szemléletformálás is megvalósuljon. 

 

        

 Erdei Iskolák Napja (Bakonya-Sás-völgy, 2014. április 25.)   II. Cserkúti Kézműves vásár (Cserkút, 2014. április 26.) 

 

 

         

 Gombahatározó túra (Ürge-mező, 2014. november 8.)  Környezetvédelmi nap (Katica Tanya, 2014. november 22-23.) 
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A study tourok során a résztvevők általános tájékoztatást kaptak a klaszterről, céljairól és tevékenységéről, valamint konkrét 

szolgáltatók felkeresésével élményközpontú ízelítőt kaptak az általuk nyújtott szolgáltatásokból. 

 

Study tour újságírók részére („Aktív családi nyaralás a Mecsekben”) 

2014. május 31-június 1. (Orfű, Cserkút, Pécs) 

Programok: Mecsek Háza meglátogatása, Orfűi TDM szolgáltatásainak megismerése, Tekeresi Lovaspanzió felkeresése, szállás a 

Vackor Vendégházban, étkezés BioBiánál, látogatás a Mecsektrém Parkba és Pécsre. 

 

Média Résztvevő 

utisugo.hu Győri Anna 

Explorer Magazin Tóth Beáta 

Utazzitthon.hu Molnár Bernadett 

jaras.info.hu Dr. Spiegler Patrícia 

Pécsi Programok Pankász Balázs 
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Study tour pedagógusok részére („Kalandozások a Duna mentén”) 

2014. november 29-30. (Pörböly, Cseresznyés) 

Program: látogatás a Pörbölyi Ökoturisztikai Központba, kirándulás a Gemenci erdőbe kisvasúton, a Malomtelelő tanösvény 

megtekintése, kirándulás a Cseresznyéskert Erdei Iskolába, Ökocsiga Játszóház programja és kézműves foglalkozás. 

 

Iskola Résztvevő 

Baka István Általános Iskola Balláné Megyeri Nikolett 

Szekszárdi Kolping Iskola Kollerné Schmidt Kinga 

Szekszárdi Dienes Valéria  Ált. Isk. Stella Éva  

Kerek Világ Alapítvány iskolája Bíró Balázs 

Kerek Világ Alapítvány iskolája Standovár Noémi 
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Kerékpáros bejárás a Baranya Zöldúton 

 

 

 2014 júniusában kerékpáros bejárást tartottunk egy 15 fő profi túrakerékpáros 

csapat részvételével, a dél-dunántúli és horvát helyszínek meglátogatásával.  

A 247 km-es távon való részvétel ingyenes volt, a résztvevők 

megismerkedhettek a projekt keretén belül kialakított ökoturisztikai útvonallal. 
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Tanulmányút a Baranya Zöldúton 

  

Augusztus 7-én és 8-án a Baranya Zöldúton végigjárt tanulmányút került megszervezésre, melynek célja a természeti és kulturális 

értékek felfedezése volt. A 30 fős résztvevői gárda a sajtó és a turisztikai szakma képviselőiből kerültek ki. A tanulmányút 

útvonalában a későbbi turisztikai útvonalak célpontjába beilleszthető állomások szerepeltek, a Magyarországot és Horvátországot 

összekötő, határon átnyúló zöldút mentén. 
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II. Orfűi Ökofesztivál 

 

Orfű, augusztus 15-17-én megrendeztük a II. Orfűi Ökofesztivált, melynek célja a környezeti értékek felismerése és megóvása volt. A 

program részei: játékkészítés, interaktív környezeti nevelési játszóház, ingyenes túrák, előadások, koncertek, barlangi túra, ételkészítő 

workshop, öko-étel kóstolók. A jó levegőnek és napsütésnek, a helyi ízeknek és a fergeteges hangulatnak köszönhetően a háromnapos 

rendezvénysorozat idén is igen nagy látogatottságnak örvendett. 

 

    

     

 



14 

 

Baranya Zöldút minősítő tanúsítvány átvétele 

 

  

 

Bakonya, 2014. augusztus 24-én a Bakonyai Ökoturisztikai Bemutatóhely ünnepélyes megnyitóján átvehettük a Baranya Zöldút 

minősítő tanúsítványt, mely a Bakonyától Eszékig húzódó, többfunkciós, túrázók által jól megközelíthető útvonalat – a Baranya 

Zöldutat – a Magyarországi Zöldút Mozgalom tagjává fogadta. A tanúsítvány szerint a Baranya Zöldút a Zöldúti Karta alapelveit 

figyelembe véve szerveződött meg és kezdte meg működését. 
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Belföldi tanulmányút  

2014. szeptember 26-27.  

 

2014. szeptember 26-án reggel indult el 20 fős csapatunk, hogy megismerje Észak-

Magyarország szépségeit, és a kellemeset a hasznossal összekötve, ötleteket 

gyűjtsön ökoturizmus terén. Megtekintettük a Szalajka-völgyet, Ipolytarnóci 

Ősmaradványok Természetvédelmi Területet és Hollókőt is. Sok programot 

sűrítettünk össze, így sajnos kevés időt tudtunk eltölteni az egyes helyszíneken. 

Mindenképpen érdemes visszatérni és több napot eltölteni Észak-Magyarországon. 

A visszajelzésekből azért úgy láttuk, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és hasznos információkkal, jó ötletekkel tért haza. 

Köszönjük a részvételt, és kívánjuk, hogy sok ilyen jó hangulatú utunk legyen még együtt 
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Ökoturisztikai Minősítési Rendszer bevezetése, disszemináció 

 

Sikeresen kezdtük meg az országosan egyedülálló ökoturisztikai minősítési rendszer bevezetését. A címet elnyert elismert 

szolgáltatók átvehetik a minősítést jelző, a házak falára kihelyezhető egy, kettő, vagy három hunyoros minősítő táblát.   

Eredetileg 20 minősítés elvégzését tűztük ki célként, de már most 30 szolgáltatás minősítésénél tartanunk. A minősítést végzők 

képzésen vettek részt, a rendszert magát pedig a tagság közösen dolgozta ki. A minősítési rendszer fejlesztése során szakemberek 

segítségével a világszerte már működő rendszerek megismerésére került először sor, majd ezek hasznos elemeinek ismeretében került 

kialakításra a hazai viszonyok között is alkalmazható rendszer. A minősítéseket a „legzöldebb klaszter tagok” közül a gyűrűfűi 

Fridrich Ágnes (Veronika Erdei Iskola), a hosszúhetényi Vass Adrienn (jelenleg a Kövestetői Vendégházat vezeti), valamint dr. 

Németh Ibolya környezeti nevelő (Biobia Porta Pajta Szálló) végezte el. 

Az elnyerhető legmagasabb minősítési fokozat a három hunyor. Három kategóriában lehet minősíteni az ökoturisztikai szolgáltatókat, 

szállás, vendéglátás, valamint a szolgáltatások, rendezvények alapján. 

A minősítési rendszer egyelőre a klaszter tagjaira terjed ki, de a későbbiekben szeretnénk kiterjeszteni ezt a lehetőséget más 

szolgáltatók számára is. 
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Minősítettek listája 

 

 

 

 

 

Sefag Zrt - Hotel Kardosfa*** - szállás Porcsin Piknik 
Mecsekerdő Zrt - Mókus Suli Erdészeti 

Erdei Iskola - szállás 

Ökocsali büfék -és gazvacsorák Vackor Vendégházak - szállás 
Mecsekerdő Zrt - Mókus Suli Erdészeti 

Erdei Iskola - program  

Katica Tanya - szállás BioBia turistaházai - szállás Mecsek Háza - szállás 

Katica Tanya Élményközpont - szolgáltatás Levendula Porta és Pajtaszínház - szállás Mecsek Háza - barlangász programok 

Bőszénfai Szarvasfarm - programok 
Levendula Porta és Pajtaszínház - 

szolgáltatás 
Mecsek Háza - erdei iskola programok 

Bőszénfa - Zselicvad étterem Mecseki Diákszállás Orfű - szállás Sárkány mítosz nyomában - rendezvény 

Tekeresi Lovaspanzió - szállás Veronika Erdei Iskola - szállás 

Gyulaj Zrt - Lengyel-Annafürdő 

Turisztikai és Természetismereti Központ - 

szállás 

Orfűi Tökfesztivál Lovastanya Vendégház - szállás 

Gyulaj Zrt - Lengyel-Annafürdő 

Turisztikai és Természetismereti Központ - 

erdei iskola program 

Orfűi Ökofesztivál 
Mecsekerdő Zrt - Kikerics Erdészeti Erdei 

Iskola - szállás 
Ökocsiga Játszóház program 

Panoráma Kemping - szállás 
Mecsekerdő Zrt - Kikerics Erdészeti Erdei 

Iskola - program 
Galagonya Tábor szállás 
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