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Közel hárommilliárd forintból újulhatnak meg turistaházak, erdei szállások országszerte a
következő két évben, a fejlesztések hat erdőgazdaságot érintenek - jelentette be a
földművelésügyi miniszter és a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
közös sajtótájékoztatón.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter elmondta: a tavaly év végi kormánydöntések
értelmében újabb jelentős fejlesztések indulhatnak el a magyar erdőkben, a program 2010-ben
kezdődött, a 22 állami erdőgazdaság a megtermelt nyereségét állami forrásokkal kiegészítve
beruházásokra fordítja. A felújítási munkák 2,9 milliárd forintból hat erdőgazdaságot érintenek.

A miniszter hangsúlyozta: 2010 óta megváltozott az erdészetek szemlélete, a fejlesztésekkel
21. századi színvonalú létesítményekben lehet majd pihenni az erdőkben. A magyar
erdőgazdaságok mintegy kétmillió hektár erdőt gondoznak, 81 kilátó, 159 szálláshely, 36 erdei
iskola, és 25 látogatóközpont van a kezelésükben, az elmúlt években 75 szálláshelyet újítottak
meg - sorolta. Mindez az 1600 férőhellyel kellő hátteret biztosít az iskoláscsoportoknak a
táborozáshoz, az erdei iskolák és létesítmények mintegy 80 ezer gyermeknek nyújtottak
tanulási és kikapcsolódási lehetőséget az elmúlt időszakban.

Révész Máriusz kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a természetjárás
feltételeinek javítása iránt, a következő két évben minden eddiginél gyorsabb ütemben
újulhatnak meg turistaházak. A 2,9 milliárd forint kiegészítve a Téry Ödön nemzeti
turistaház-fejlesztési program idei évre átcsoportosított forrásaival további kétmilliárd forintot
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jelent az erdészetek, nemzeti parkok közjóléti létesítményeik felújítására.

Emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltoztatást követően folyamatosan pusztultak le a
turistaházak, erdei iskolák, kilátók, az erdészetek keveset költöttek a közjóléti intézményeikre.
Rámutatott arra, hogy az elmúlt hét évben egyre többet költöttek fejlesztésekre, 38 új kilátó és
27 új szálláshely épült, 16 milliárd forintot fordítottak a létesítményeikre. A fejlesztések üteme
tovább gyorsul a következő években, a döntéssel az Ipolyerdő Zrt.nél, az Egererdő Zrt.-nél, a
Bakonyerdő Zrt.-nél, Pilisi Parkerdő Zrt.-nél, a Vértesi Erdő Zrt.-nél valamint a Tanulmányi
Erdőgazdaság (TAEG) Zrt. kezelésében álló turistaházak újulhatnak meg.

Valamennyi beruházás az Országos Kéktúra útvonala mentén helyezkedik el, a TAEG Zrt.
Muck-háza kivételével. A létesítmények közel háromszáz férőhellyel rendelkeznek. Hozzátette:
vannak turistaházak, amelyek megvásárlásáról még tárgyalnak. A Téry Ödön programban négy
további turistaház felújítása szerepel, a közbeszerzést kettőre már kiírták, a továbbiakat is
folyamatosan jelentetik meg - jelezte.

(MTI/FM Sajtóiroda)
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