
Elhagyott ifjúsági táborból 

erdei iskola
A Magosfa Alapítvány 
Kismagos Környezeti 

Nevelési és Ökoturisztikai 
Központjának 

kialakítása



Az Alapítványról
Alapítás éve: 2003
Küldetésünk: a helyi értékek 

megóvása, a társadalom 
megújulásának segítése, 
fenntarthatóbb életmód 
elterjesztése.

Névadónk a Börzsöny második 
legmagasabb csúcsa.



KÖRNYEZETI NEVELÉS
•Erdei iskola programok
•Szakkör
•Terepivezető-képzés
•Rendhagyó órák, 
előadások
•Jeles napok, akciók
•Családi napok
•Terepi klub
•Kiadványok
•Nemzetközi projektek



ÖKOTURIZMUS
•Duna-Ipoly Zöldút 
(DIZ)
•ökoturizmus.hu
•országos 
tevékenységek
•„Fogadj örökbe 
egy tájértéket!”
•Helyi termékek 
felmérése és 
népszerűsítése



„A Magosfa Alapítvány 
börzsönyligeti erdei 

iskolájának fejlesztése” 
című projekt

KMOP-3.2.3-09-2009-0003

2010-2012
Támogatás: 72.912.362 Ft



Kismagos Környezeti 
Nevelési és Ökoturisztikai 

Központ 

Kismaros, Láng u. 4.
3 telek, összesen 3400 m2 



A projekt felépítése
2. Eszközbeszerzés

3. ESZA típusú tevékenységek

1. Építkezés



Építkezés
Kiindulás:
Központi épület 



Faházak és oktató épület



Építkezés



Központi épület

Eredmény



Oktató épület



Faházak



Eszközbeszerzések

Bútorok

Kerékpárok, kenuk

Csillagászati távcső, kamera, 
sztereomikroszkóp, AD átalakító

Informatikai eszközök

Környezeti nevelési eszközök

Taneszközök, könyvek, hátizsákok, tároló dobozok  

Meteorológiai állomás, madárbarát kert



ESZA típusú tevékenységek
Közép-magyarországi erdei 

iskola/óvoda hálózatok kialakítása 

„Továbbképzés terepi környezeti 
neveléshez” – 60 órás akkreditált képzés 

tartása, 30 fő részvételével



Közép-magyarországi régión belüli 
műhelymunkák, tapasztalatcserék szervezése

 Festőnövény tábor – 15 fő részvételével

 A „Börzsöny madárvilága” – 20 fő részvételével

 A DINPI látogató- és oktatóközpontjainak meglátogatása:
    1. Ócsai Tájvédelmi Körzet
    2. Sas-hegy, Kutya-hegy
    3. Szemlő-hegyi barlang, Pál-völgyi barlang, Mátyás barlang



Modulok kidolgozása (és eszköztárának összeállítása) 

 10 új modul kidolgozása

 10 régi modul átdolgozása erdei óvodára

 3 modul kidolgozása látássérültek számára

 2 kerékpáros modul kidolgozása

 1 kenus modul kidolgozása



„Négy kapu” Turisztikai 
fejlesztések és 

együttműködések 
a Magyar - Szlovák 

határrégióban
HUSK 1101/1.3.1/0072

2012-2014
Támogatás: 93.538 EUR



Partnerek
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös
Ipel’ska únia (Ipoly Unió), Ipolyság
Kozárdért Alapítvány, Kozárd



A Magosfa Alapítvány „NÉGY KAPU” 
projektben betöltött szerepe

az ökoturizmus élénkítése:

– Tartalomfejlesztéssel

– Szolgáltatásfejlesztéssel

– Eszközfejlesztéssel



Tartalomfejlesztés
• Új honlap kialakítása, ökoturisztikai tartalom 

fejlesztése √

• Turisztikai programok írása (18 db modul):
– Helyben szervezhető programok √ 
– Túraútvonalak  √ 

• Turisztikai kiadvány megjelentetése 
    (magyar-angol, szlovák-angol) Χ



Turisztikai programok
• Oktatóközpontban szervezhető programok: 

– Kenyérsütés
– Madarászat
– Szövés 
– Nappali csillagászat
– Szappankészítés
– Gyógynövények, fonalfestés

• Ökotúra útvonalak az Oktatóközpont környékén: 
                          1. Gyalogtúrák                                                2. Kenutúrák

- Szurdokvölgyben és legelőkön Kismagos körül           - Kenutúra Kismaros szigetei között
- Dél-börzsönyi tájakon Bibevár nyomában                   - Kenutúra a Kompkötő-szigetre
– A Szokolyai-medence napsütötte lankáin
– Végtelen lejtőkön a Nagy-kő-hegyig
– A Magas-Börzsöny égig érő gerincén
– Hegymászás a Börzsöny sziklatornyai között
– Mediterrán hegylábaktól az ártérig
– A Kacár-tanya gazdasága

                        
                                                 3. Kerékpártúrák

                              - Kismarostól Szobig kétkeréken
                                           - Kismagostól a Bajdázói-tóig kétkeréken



Szolgáltatásfejlesztés
• HACCP rendszer kidolgozása √
• Biztonsági rendszer és kapucsengő kiépítése √
• Turisztikai információs pont és Kismagos bolt 

létrehozása

– Számítógép internet eléréssel  √
– Turisztikai információs polcrendszer (saját és       Χ 

partnereink szóróanyagai, információk a környék 
rendezvényeiről)

– kiadványok, helyi és saját termékek árusítása  Χ



Eszközfejlesztés
• Melegítő konyha és az étkező berendezési tárgyai     √
• Terepi programokhoz szükséges eszközök

– Kerékpáros felszerelés       √
– Kenus felszerelés       Χ

• Helyszíni programok/modulok eszközei      Χ 
• Rekreációs tevékenységekhez szükséges eszközök     Χ

– Kerti játékok („mini kalandpark”)
– Társasjátékok

• Informatikai eszközök      √
• Karbantartáshoz szükséges eszközök      √
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