A BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG PROGRAM

LEHETSÉGES EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEK A LEADER
PROGRAMMAL

A BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG PROGRAM LÉNYEGE

Magyarország Kormányának 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján elindult a Bejárható
Magyarország Program (továbbiakban: BMP), mely az egyik legnagyobb potenciállal
rendelkező hazai kezdeményezés.
A Program a természetjárás legtágabb körű értelmezésével határozza meg a szabadban
megvalósítható, a környezetvédelmet, és honismeretet előtérbe helyező tevékenységeket, és
fontosnak tartja - az ezekhez szükséges feltételek javítása mellett - a programnak az
oktatásba- és továbbképzésekbe, valamint a turizmus- és gazdaságfejlesztési koncepciókba
történő integrálását is.
A Programban szereplő 5 jármód (gyalogos, kerékpáros, lovas, vitorlás és túrakenus)
segítségével megismerhetőek hazánk természeti- és kulturális értékei, a magyar és
magyarországi örökséghelyszínek.
A Program célkitűzéseinek elérése az alábbi 10 szabadságfok teljesülésével valósul meg, az
egyes, preferált jármódok esetében:
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1. A minél kevesebb adminisztratív terhet és akadályt jelentő, élet- és célszerű jogi
szabályozás és jogalkalmazás kialakítása, módosítások kezdeményezése.
2. Az egyes jármódokhoz kapcsolódó termékeket gyártó magyar vállalkozások
versenyképességének támogatása, elsősorban klaszterek szervezése által.
3. A tervezhető, biztonságos és tartalmas túrázást szolgáló digitális szabadidő térkép
kiépítése, az ehhez kapcsolódó informatikai háttérrel, jelrendszerrel és adatfeltöltési
szervezettel.
4. A túrázás során igénybe vett szolgáltatások költséghatékony, egyszerű és
minőségbiztosított igénybevétele egy jármódonként külön-külön is működő BMP
kártya- és kedvezményrendszer által.
5. A BMP bekapcsolása a környezettudatos és sportos, egészséges oktatást célzó
köznevelés rendszerébe, mind a tantervek, mind a tananyagok, mind a pedagógus
(tovább-) képzés területén.
6. A túrák szervezőinek és vezetőinek megfelelő kiképzése, hogy ezek a szakemberek a
túrázók elvárásai és képességei szerint tudják a feladatukat teljesíteni, a megfelelő
szakemberképzés, a helyi és országos átképzési programok (honvédségi és rendészeti
életpálya) e törekvések szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírnak.
7. Az egy jármódokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés, ahol új szempont a
jármódok és a motorizált, különösen a közösségi közlekedés összekapcsolása, a
vendéglátás megfelelő biztosítása.
8. A magyarországi turizmuson, mint húzóágazaton belül a fürdő-, konferencia- stb.
turizmus mellett helye van BMP- nek, mint turisztikai termék fejlesztésének, a
belföldi és külföldi népszerűsítésének, ezzel is biztosítva a BMP szolgáltató
rendszerének fenntarthatóságát.
9. Mind népegészségügyi, mind a környezetvédelmi, mind pedig vidékfejlesztési
szempontból kiemelt jelentősége van annak, hogy Magyarországon minél többen és
minél gyakrabban járják a természetet, és fedezzék fel a magyar tájakat, vidéket, a
hungarikumokat, ehhez pedig hathatós segítséget jelent a BMP- t népszerűsítő
kommunikáció is.
10. A természetes- és épített környezetünk fenntartható és konfliktusmentes használatának
érdekében fontosak az egyes jármódok, és az érintett területen folytatott
tevékenységek (fakitermelés, vadászat, mezőgazdaság, közlekedés, vízgazdálkodás)
közötti egyeztetések, koordinációs tevékenységek. A szervezetek közötti
kommunikációval megvalósított rendszerintegráció segíti a zavartalan természetjárást.
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A LEADER PROGRAM ÉS A BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG PROGRAM
LEHETSÉGES KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI
A Bejárható Magyarország Program fentebb bemutatott egyes alapelvei (szabadságfokai) és a
„LEADER megközelítés” alapelvei között erőteljes kapcsolódás fedezhető fel az alábbiak
szerint:
 Hálózatos együttműködések támogatása
 Különböző szereplők széleskörű együttműködésén alapuló projektek megvalósítása
 Innovatív, újszerű megközelítés
 Integrált, több ágazatot (különösen: mezőgazdaság, élelmiszeripar, oktatás, közlekedés
turizmus) érintő fellépések
 A köz – és magánszféra partnersége
 Alulról jövő kezdeményezések támogatása

A Bejárható Magyarország Programnak, mint egységes módszertannal rendelkező, integrált
aktív– és kulturális turizmust ösztönző programnak jelentős vidékfejlesztő szerepe
vitathatatlan. Egyszerre gyakorol kedvező hatást az egyes térségek helyi gazdaságára és
társadalmára a turizmus multiplikatív hatásának
köszönhetően. Gazdasági szempontból a turizmus
fejlődése bevétel növekedést eredményez a helyi
vállalkozások,

illetve

a

helyi

önkormányzatok

számára egyaránt. Segíti a helyi vállalkozások
fennmaradását,

a

tradicionális

tevékenységek

megőrzését. Piacot jelent a helyi termelés számára,
élőmunka igényes iparágként hozzájárul a foglalkoztatottság növekedéséhez, ezáltal
jövőképet teremt a rurális térségekben élőknek. Közép– és hosszú távon mérsékli a vidéki
lakosság elvándorlását, mely társadalmi szempontból kulcskérdés.
Fentiekből adódóan meghatározó, és egyértelműen kedvező lépés lehet a Leader program és a
Bejárható Magyarország Program stratégiai szintű együttműködése, az együttműködésből
eredő szinergiák hatékony kihasználása.

4

A BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG PROGRAM SZAKMAI MŰHELY

A Bejárható Magyarország Program célkitűzéseinek megvalósítására, és a program oktatásba
történő

integrálására

Szenátusa
Magyarország

az

EDUTUS

Főiskola

megalapította

a

Bejárható

Program

Szakmai

Műhelyt,

melynek alapvető célja, hogy - mint a program
megvalósítását felvállaló szervezet-, segítse a
jármódokhoz

kapcsolódó

fejlesztések

megvalósítását. További cél, hogy kiemelkedő
turisztikai szakmai intézményként, a fejlesztésekhez kapcsolódó átfogó szervezési,
menedzselési és kommunikációs feladatokat ellátva, támogató alapja lehessen a magyar
belföldi szabadidő-turizmus megújításának.
A Műhely megalapításával az Edutus Főiskola
feladata

-

a

térségi,

valamint

a

partnerkapcsolatok kiaknázásával - országosan
is

a

Bejárható

Magyarország

Program

megvalósításával kapcsolatos tudományos és
szakmai tevékenység ellátása annak érdekében,
hogy az ország minél részletesebb turisztikai
megismertetésére

vonatkozó

kutatási,

tudományos tevékenység, tananyagfejlesztés, oktatás, képzés, továbbképzés, tananyag és
termékfejlesztési javaslatok, gyakorlati megoldások megszülessenek.
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A BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG PROGRAM HELYE A LEADER HELYI
FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKBAN
A Bejárható Magyarország Program kiváló lehetőség a helyi gazdaság integrált módon
történő fejlesztésére. A Program egyes LEADER akció területeken történő elindítása és
megvalósítása egyszerre szolgálja a térségben élők, és a térségbe látogató turisták érdekeit. A
Bejárható Magyarország Program egy egységes, fenntartható fejlesztési módszertant kínál a
turizmus – és területfejlesztési célok megvalósítására, mely könnyedén a helyi adottságokra
szabható.

A Bejárható Magyarország Program Szakmai Műhely a fejlesztési stratégiák kidolgozása és
végrehajtása során közreműködik:
 Turisztikai termékfejlesztési javaslatok kidolgozásában a helyi adottságokra alapozva
 Oktatási-, és képzési programok megvalósításában a helyi -; térségi turisztikai
szolgáltatók számára
 Az egységes, integrált kommunikációs platformok, és a Bejárható Magyarország
Program arculati elemeinek használatával a marketing tevékenység szakmai
támogatása
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