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        A projektről / O projekte  
 

 
 

A szlovák LESY SR Állami Erdőgazdálkodási Vállalat és a magyar IPOLY ERDŐ Zrt. Léván elkezdték az „OZ 
Levice erdei iskola“ kiépítésének a projektjét. Az erdőt ezáltal közelebbről is megmutathatják az 
embereknek és további hasznos kiegészítő ismereteket nyújtanak az erdő életéről az összes érdeklődő 
számára. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program felhívásában közzétett és a 
múlt évben elfogadott, az „Erdészek a környezeti nevelésért“ határon átnyúló projekt célja, hogy 
eredeti ismeretterjesztő és oktató létesítmények kiépítésével és fejlesztésével felkeltse a Léva és 
Salgótarján környékén élő lakosság érdeklődését a határtérség különleges természeti értékei iránt. A 
projekt tervezett költségvetése 1 438 788,96 € (amelyből a LESY SR, š. p. részére tervezett összeg 723 
011,04 euró) és a partnerek részére a költségvetés 85 %-át (1 222 970,61 €) az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap finanszírozza.  
 
A kirándulás célja a határokon átnyúló partnerek LESY SR, š. p. és az IPOLY ERDŐ Zrt. tapasztalatcseréje. 
SK-HU FOREST SCHOOLS projekt fő célja, hogy vonzóbbá tegye a határtérség természeti értékeit és 
növelje azok látogatottságát, valamint ismeretterjesztő és oktatóeszközök segítségével növelje a fiatal 
korosztály környezettudatosságát és a természet ismeretét. 
 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik spolu s maďarskými lesníkmi z IPOLY ERDŐ Zrt. spustili projekt 
vybudovania jedinečnej „Lesnej školy OZ Levice“ priamo v meste Levice. Takto prinesú les medzi ľudí a 
ponúknu doplnkové vzdelávanie pre všetkých záujemcov. Cieľom cezhraničného projektu „Lesníci pre 
zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ schváleného minulý rok vo výzve Programu 
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, je podporiť záujem obyvateľov regiónu Levice  
a maďarského Salgótarjánu o jedinečné prírodné hodnoty spoločného prihraničného územia 
prostredníctvom vybudovania a rozvoja originálnych náučno-poznávacích objektov v predmetnom 
prihraničnom regióne. Plánovaný rozpočet projektu predstavuje hodnotu 1 438 788,96 € (z toho pre 
LESY SR, š. p. 723 011,04 €) a 85 % rozpočtu (1 222 970,61 €) bude poskytnutých partnerom 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
 

Cieľom exkurzie je výmena skúseností medzi cezhraničnými partnermi LESY SR, š. p. a IPOLY ERDŐ Zrt. 
Hlavným cieľom projektu s akronymom SK-HU FOREST SCHOOLS je zvýšiť príťažlivosť a návštevnosť 
prihraničného územia prostredníctvom využívania jeho prírodných hodnôt s cieľom zvýšiť 
environmentálne povedomie a prírodovednú gramotnosť mladej generácie prostredníctvom 
vzdelávania odborníkmi - lesnými pedagógmi v nových lesných školách. 
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A kirándulás programja: 
 

2018. április 25. szerda: 

08:00  Közös indulás Léváról Ipolyságra autóbusszal – 38 km / 45 perc 

08:50  A határátkelő átlépése Parassapusztánál (határátkelő Ipolyság) 

09:00  Érkezés a D.P. EEI. Matracszállásra (Bernecebaráti, Széchenyi út 140.)  

           7 km/10 perc 

Magyarországi vendégek érkezése  

09:15  Szálláshely elfoglalása, kipakolás a buszból 

09:30  Vendéglátás –tízórai, kávé 

10:00  Köszöntő, bemutatkozás: 

• Varga Zoltán: Erdőgazd. - Kemencei Erdészet, közjólét 

• Pesek Gézáné: Domszky P. EEI és Matracszállás, programok, Erdei Vándor a Börzsönyben 

11:00  Erdei iskolai foglalkozás gyermekekkel 

13:30  Ebéd 

14:30  Indulás Kemencére – Program gyermekekkel: „Vasút a Börzsönyben” 

           Kemencei Erdei Múzeumvasút– Kemence, Csarnavölgyi út 45.– 6 km/15 perc 

15:00  Program gyerekekkel: 

• Kisvasutak a Börzsönyben – áttekintés a turisztikai térképnél 

• A Kemencei Erdei Múzeumvasút rövid bemutatása 

• Kisvasutazás – túra a Fekete-völgybe – Fekete-kút – leszakadt partfal – „görizés” (görpálya 

szemléltetése) – kisvasúttal vissza a végállomásra 

• Múzeum és a Szerelvénypark megtekintése 

• Fogadó épület – Mosdó – büfé 

17:30  Indulás a Matracszállásra – 6 km/15 perc 

18:00  Vacsora 

19:00  Puskás Lajos A magyarországi erdészeti erdei iskolák helyzete, múltja, jelene, jövőbéli 

perspektívák 

20:00  Ing. Nikoleta Nozdrovická: Erdőpedagógusok tevékenysége, erdőpedagógiai foglalkozások a LESY 

Slovenskej republiky állami vállalat területén  

Utána: Tapasztalatcsere  

22:00  Vendégek hazakísérése a másik szálláshelyre 
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2018. április 26. csütörtök: 

7:00  Reggeli, szálláshely elhagyása 

8:00  Indulás a Katalinpusztai Kirándulóközpont és EEI –ba - 42 km/ 50 perc 

8:40  Érkezés Katalinpusztára, séta a Kirándulóközpontba 15 perc 

9:00  Vendégek fogadása, bemutatkozás: 

• Dobó István: Az Erdőgazdaság, a Váci Erdészet munkájának bemutatása, közjólét, 

• Kemenes Rita: A Katalinpusztai Kirándulóközpont és EEI bemutatása,  

            választható programok, témanapok, stb. 

9:20  Frissítés 

10:30  Foglalkozás gyerekcsoportokkal 

11:45   Indulás a Szepi Fogadóba – 2 km/10 perc 

12:00  Ebéd 

13:00  Indulás a Nyírjesi Füvészkert és Vadasparkba - 40 km/40 ~ 45 perc 

13:45   Görög Örs: Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark bemutatása 

• Séta a Füvészkertben 

• Foglalkozás gyerekekkel a Vadasparkban 

• Frissítés 

16:00  Hazafelé indulás Parassapuszta - határátkelőhöz – 47 km/ 55 perc a és vissza Lévára 38 km / 45 

perc 

18:00 - 18:30  Érkezés Lévára 
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Program exkurzie: 

 

25. apríla 2018. streda: 

08:00  Spoločný odchod z Levíc autobusom do Šiah – 38 km / 45 min. 

08:50  Prechod štátnej hranice pri Parassapuszta (hraničný prechod Šahy) 

09:00  Príchod do Lesnej školy Pála Domszkeho a matracového ubytovania - „Domszky Pál 

Matracszállás“ (Bernecebaráti, Széchenyi ulica 140.) - 7 km/10 min. 

Príchod maďarských hostí 

09:15  Obsadenie ubytovania, vybalenie z autobusu 

09:30  Pohostenie – malá desiata, káva 

10:00  Pozdrav, predstavenie: 

• Varga Zoltán: Predstavenie Lesnej správy Kemence, verejne-prospešná činnosť  

• Pesek Gézáné: Matracové ubytovanie a lesnícka lesná škola Domszky P., programy, 

Vandrovný tábor v Börzsönyi 

11:00  Činnosť lesných pedagógov s deťmi 

13:30  Obed 

14:30  Odchod do Kemence – Program s deťmi: „Železnica v Börzsönyi” 

 Múzeum lesnej železnice v Kemence – Kemence, Csarnavölgyi ulica 45. -  

6 km/15 min. 

15:00  Program s deťmi: 

• Železničky v Börzsöny – prehľad turistickej mapy 

• Krátke predstavenie Múzea lesnej železnice v Kemence 

• Cesta lesnou železničkou – túra do Čiernej doliny – Čierna studňa – odtrhnutý zosuv - 

šikmá stena – cesta malou železničkou späť na konečnú zastávku 

• Prehliadka múzea a vlakového depa 

• Návštevnícke centrum – toaleta – bufet 

17:30  Odchod do matracového ubytovania – 6 km/15 min. 

18:00  Večera 

19:00  Puskás Lajos: Stav maďarských lesníckych lesných škôl, minulosť, súčasnosť, budúce perspektívy 

20:00  Ing. Nikoleta Nozdrovická: Lesná pedagogika v podmienkach LESY SR, š. p. 

Potom: Výmena skúseností  

22:00  Odprevadenie hostí na druhé ubytovanie 
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26. apríl 2018, štvrtok: 

7:00  Raňajky, odchod z ubytovania 

8:00  Odchod do Katalinpuszty – Návštevnícke centrum a lesnícka lesná škola Katalinpuszta 

  42 km/ 50 min. 

8:40  Príchod do Katalinpuszty, prechádzka po návštevníckom centre 15 min. 

9:00  Vítanie hostí, predstavenie: 

• Dobó István: Lesná správa Vác, verejne prospešná činnosť, 

• Kemenes Rita: Predstavenie Návštevníckeho centra a lesníckej lesnej školy v 

Katalinpuszta, voliteľný program, tematické dni, atď. 

9:20  Malé pohostenie 

10:30  Prehliadka činnosti /so skupinami detí 

11:45   Odchod do Szépi hostinca – 2 km/10 min. 

12:00  Obed 

13:00  Odchod do Nyírjesi Füvészkert és Vadasparkba (Lesná škola - Nírješská botanická záhrada a 

zveropark) – 40 km/40 ~ 45 min. 

13:45   Görög Örs: Predstavenie Nírješskej botanickej záhrady a zveroparku 

• Medzitým prechádzka po botanickej záhrade 

• Aktivita s deťmi vo zveroparku 

• Malé pohostenie 

16:00  Odchod domov k hraničnému prechodu Parassapuszta – 47 km/ 55 min. a späť do Levíc 38 km / 

45 min. 

18:00 - 18:30  návrat autobusom späť do Levíc 
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Látogatott helyszínek / Navštívené miesta 
 

Domszky Pál Erdészeti Erdei Iskola 
 
A Domszky Pál Erdészeti Erdei Iskola 2011 májusában átadott épülete 
Bernecebarátiban, a Nagy-völgyi-patak mellett. Úgy lett kialakítva, hogy 
lehetőséget teremtsen a bentlakásos és a napköziotthonos jellegű erdei iskolai 
programok mellett osztálykirándulások, nyári táborok lebonyolításához, valamint 
baráti társaságok és családok pihenéséhez, kikapcsolódásához is. A földszinten 
oktatóterem (és étkező), tálalókonyha, tanári szoba, ruhatár és mosdók, a 

tetőtérben 30 férőhelyes matracszállás található. 
 
Kiknek ajánljuk matracsszálásunkat? 
- erdei iskolás csoportoknak 
- osztálykiránduláson, tanulmányúton részt vevő   
csoportoknak 
- baráti társaságknak, családoknak 
- bakancsos turistáknak, zarándokoknak 
 
A szállás: 
- 1 db 6 és 1 db 12 férőhelyes, egymástól galériával 
elválasztott hálóterem, közös zuhanyzóval 
- 1 db 12 férőhelyes hálóterem saját zuhanyzóval 
- 1 db kétágyas szoba (fürdési lehetőség az elemeleten) 
 
A hálótermekben a fekvőhelyeket kényelmes matracok biztosítják. Paplant, párnát, komplett 
ágyneműgarnitúrát kérésre biztosítunk, de megoldható a saját hálózsákkal, ágyneművel történő alvás is. 
 
Az oktatóterem alkalmas hagyományos tantermi foglalkozások, előadások, szakmai bemutatók, 
tanácskozások, értekezletek, kisebb családi és baráti összejövetelek megtartására. 
Csoportok étkeztetését környékbeli konyhák segítségével tudjuk megoldani; a kiszállított ételek 
melegítését, tálalását és az étkezésekkel kapcsolatos egyéb teendőket (pl. mosogatás) az oktatóterem 
melletti tálalókonyhában oldjuk meg. Önálló étkezések megoldásához szabadtűzön történő ételkészítést 
javasolunk, de felszerelt konyhánk is rendelkezésre áll. Szalonnasütő, bográcsozó az épület udvarán 
található. 
 
Ésszerű megoldások a szálláshelyen a környezettudatosság jegyében: 
- szelektív hulladékgyűjtés, 
- komposztálás; 
- WC-öblítéshez kútvíz felhasználás; 
- fafűtéses kazán, mely fűtési szezonban a fürdéshez használt melegvizet is előállítja. 
A Matracszállás épületében nincs térerő, csak az udvaron van elérhető mobilhálózat. 
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Lesnícka lesná škola Domszky Pál 
 

Lesnícka lesná škola Domszky Pál, ktorá bola odovzdaná v máji 2011, sa nachádza     
v Bernecebaráti vedľa rieky vo Veľkom údolí. Bola vybudovaná aby poskytovala 
možnosť využiť tak pre denných ako aj pre stacionárnych návštevníkov lesno-
pedagogické aktivity, rovnako poslúži pre triedne výlety, letné tábory, skupinám 
priateľov a rodinám na oddych a rekreáciu.  

Na prízemí sa nachádza učebňa, jedáleň, kabinet pre učiteľov, šatňa a toalety. V podkroví sa nachádza 30 
miestne matracové ubytovanie. 
 
Komu odporúčame matracové ubytovanie? 
- lesným školským skupinám 
- skupinám na triednych výletoch a na študijných 
cestách 
- skupinám priateľov, rodinám 
- turistom, pútnikom 
 
Ubytovanie: 
- 1 ks 6 a 1 ks 12 miestnych galériou oddelených spální, 
so spoločnou kúpeľňou 
- 1 ks 12 miestnych spální s kúpeľňou 
- 1 ks dvojposteľová izba (možnosť okúpania sa                        
na poschodí) 
 
V spálňach sú postele s pohodlnými matracmi. Na požiadanie poskytujeme paplón, vankúš, kompletnú 
posteľnú bielizeň, ale je možnosť si priniesť aj vlastnú posteľnú bielizeň alebo spací vak. 
 
Učebňa je vhodná pre tradičné triedne aktivity, prednášky, odborné prezentácie, rokovania, zasadnutia, 
menšie rodinné a priateľské stretnutia. 
Stravovanie skupín návštevníkov vieme vyriešiť dovozom jedál z okolitých reštaurácií. Dovezené jedlá 
ohrievame, servírujeme, a ostatné činnosti súvisiace so stravovaním (napr. umývanie riadu)  vykonávame 
v jedálni vedľa učebne. V prípade samostatného zabezpečenia stravy odporúčame opekanie                                     
na ohniskách, avšak k dispozícii je aj plne vybavená kuchyňa. Vo dvore sa nachádza ohnisko aj kotlík.  
 
Jednoduché riešenia pre zvýšenie environmentálneho povedomia: 
- selektívne triedenie odpadu, 
- kompostovanie; 
- na splachovanie toalety sa používa voda zo studne; 
- kotol na spaľovanie dreva, ktorý tiež zohrieva vodu na kúpanie počas vykurovacej sezóny. 
 
V budove matracového ubytovanie nie je dostupný signál, len na dvore je možnosť napojiť sa na mobilnú 
sieť. 
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Katalinpusztai Kirándulóközpont és erdei iskola 
 

Két futballpályányi területen épült fel a Kirándulóközpont és az Erdei Iskola, amelyet 2011 
szeptemberében adtak át. Sportpályák, játszóterek, pihenőtó, szabadtéri tűzrakóhelyek, erdei teázó és 
bolt mellett régi erdei mesterségeket bemutató műhelyek, csoportfoglalkozásokra alkalmas termek, 
kiállítótér, méhészeti bemutató és egy osztály befogadására alkalmas szálláshely várja a kirándulókat. 
A Szendehely-Katalinpusztán megvalósuló ökoturisztikai látogatóközpont a természet közelében, 
hozzáértő szakemberek segítségével biztosít tartalmas időtöltést minden látogatónak. 

Témanapok: A környezetismeret, 
természetismeret, földrajz és 
biológia tantárgyhoz kapcsolódó 
ismereteknek a gyakorlatban 
történő megtapasztalása mindig 
hasznos és élményszerű tanulást 
nyújt. Minden korosztálynak 
ajánljuk ovisoktól a 
terepgyakorlatot szervező 
középiskolásokig, de ezeken a 
foglalkozásokon családok is részt 
vehetnek. 

A kirándulóközpont családi 
napok, fesztiválok, céges 

rendezvények, majálisok kedvelt színtere, szórakoztató és egyben fejlesztő foglalatossága. Nagy sikere 
van a gyermekek és szülők körében egyaránt. Mindig az adott rendezvényhez kapcsolódóan, többféle 
kézműves foglalkozásból tevődik össze. Előnye, hogy ilyenkor többféle kézműves technikát lehet 
elsajátítani, fejleszti a kézügyességet, kreativitást. 
 
Programok: vad és vadnyomismeret, erdő és vadgazdálkodási ismeretek, esti vadlesek, íjászat, 
solymászat, kisállat bemutató, vérebvezetés, tanösvény túra, éjszakai túra, vadászkürt jelek és vadászati 
módok megismerése, teríték készítés és vadásszá avatás, vadász hagyományok megismerése, vadászati 
emlékhelyek felkeresése, trófeabírálat, állat és növényismeret, állathang felismerés, kézműves 
foglalkozások, vetélkedők, játékok, sportversenyek és izgalmas csapatjátékok. 
 
A Katalinpusztai Kirándulóközpont részeként turistaszállás komfortfokozatú szálláshelyeket kínálunk. 
- elsősorban erdei iskolai csoportokat várunk a hétköznapokon 
- családi, baráti társaságoknak                 
- céges rendezvények lebonyolítására 
 
Erdei iskolai szállásunk: 
4 db 7+1 ágyas (emeletes ágyakat is tartalmazó) szoba, közös fürdőszobával  
1db 2+1 ágyas külön fürdőszobával rendelkező, akadálymentesített szoba  

http://www.skhu.eu/
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Návštevnícke centrum a lesná škola v Katalinpuszte 

 
Návštevnícke centrum a lesná škola, ktorá bola odovzdaná v septembri 2011, sa rozprestiera                 

na rozlohe 2 futbalových ihrísk. K dispozícii sú športoviská, detské ihriská, relaxačné jazero, ohniská, lesná 
čajovňa a predajňa vedľa dielne starých remesiel, priestory vhodné pre skupinové aktivity, výstavné 
priestory, výstava včelárstva a ubytovanie pre celú triedu. 

Návštevnícke centrum pre ekoturizmus v meste Szendehely-Katalinpuszta sa nachádza v prostredí 
v blízkosti prírody a s pomocou kompetentných odborníkov poskytuje možnosť aktívne (zmysluplne) tráviť 
voľný čas pre každého návštevníka. 

Tematické dni: Praktické skúsenosti                 
v oblasti poznatkov súvisiacich                         
s environmentálnou výukou, prírodou, 
geografiou a biológiou vždy poskytujú 
možnosť na užitočné a zábavné 
vzdelávanie. Odporúčame všetkým 
vekovým kategóriám od škôlkarov po 
študentov stredných škôl organizujúcich 
terénne cvičenia , ale aj rodiny, ktoré                
sa môžu zúčastniť týchto programov. 

Návštevnícke centrum je obľúbeným 
miestom pre rodiny s deťmi, festivaly, 

firemné akcie, majálesy, zábavné a zároveň rozvíjajúce činnosti. Medzi deťmi aj rodičmi má veľký úspech. 
Program vždy pozostáva z viacerých remeselníckych činností, ktoré súvisia s danou udalosťou.                             
Jeho výhodou je, že je možnosť osvojiť si viac remeselných techník a rozvíja zručnosti a kreativitu. 
 

Programy: spoznávanie zveri a stôp zveri, spoznávanie lesa a lesného hospodárstva, večerné pozorovanie 
zveri, lukostreľba, sokoliarstvo, ukážka domácich miláčikov, ukážka stopovania s farbiarmi, prechádzka               
po náučnom chodníku, nočná turistika, spoznávanie poľovníckych signálov a spôsobov lovu, príprava 
výradu a pasovanie za lovca, poznávanie poľovníckych tradícií, návšteva poľovníckych pamiatok, 
hodnotenie trofejí, poznávanie zvierat a rastlín, spoznávanie zvukov zvierat, remeselnícke dielne, kvízy, 
hry, športové súťaže a zaujímavé tímové hry. 
 
Ako súčasť Návštevníckeho centra ponúkame aj komfortné turistické ubytovanie pre : 
- v prvom rade počas pracovných dní pre skupiny detí v lesnej škole 
- rodiny, skupiny priateľov         
- firemné akcie 
 
Ubytovanie v lesnej škole: 
4 ks 7+1 posteľových izieb (aj poschodové postele), so spoločnou kúpeľňou  
1ks 2+1 posteľových bezbariérových izieb so samostatnými kúpeľňami  

http://www.skhu.eu/
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Nyírjesi füvészkert és vadaspark 
 

 

A látogatóközpont lehetőséget teremt arra, hogy a városhoz közel, kis területen, egy egyedülálló 
módon kialakított növénygyűjtemény segítségével vigye az embereket közelebb a természethez. 

FÜVESZKERT 

A 22 hektáros terület 2 km hosszú tanösvénye három kontinens (Európa, Ázsia és Észak-Amerika) 
közel 600 növényfajtáját mutatja be. Itt megismerhetjük például a Sziklás-hegység fenyveseit, Kalifornia 
mamutfenyőit, Oregon félsivatagát, Japán színes növényeit, Kína bambuszligeteit ugyanúgy, mint a hazai 
erdőket, vagy Kárpátok lucosát. A tanösvény szerves részét képezik a tájba harmonikusan illeszkedő 
látványhidak. 

VADASPARK 

A Park természeti értékeink 
megismerésére, élővilágunk 
egységének megőrzésére 
törekszik. 
A 15 hektáros Vadaspark 
kifutóiban a hazai nagyvad 
fajok eredeti élőhelyükhöz 
hasonló környezetben 
láthatóak. 

A vadaspark lakói: 

 Hazai nagyvad fajok: 
gímszarvasok, dámok, 
muflonok, őzek, vaddisznók 

 Kisállat simogatóban: 
kameruni törpekecskék, 
merinói juhok, nyulak 

  Különleges állatok: emuk, 
shetlandi pónik, aranysakál, 
alpakák, Benett-kenguruk, ormányos medvék 

http://www.skhu.eu/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/point/allatkert-vadaspark/nyirjesi-fueveszkert-es-vadaspark/22689492/
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Nírješská botanická záhrada a zveropark 
 

 

Návštevnícke centrum ponúka príležitosť priblížiť ľudí k prírode v blízkosti mesta, na malej 
rozlohe s jedinečnou zbierkou rastlín. 

BOTANICKÁ ZÁHRADA 

2 km dlhá trasa s rozlohou 22 hektárov predstavuje takmer 600 druhov rastlín z troch kontinentov 
(Európa, Ázia a Severná Amerika). Môžeme spoznať napríklad ihličnaté lesy Skalnatých vrchov (Rocky 
Mountains), Sekvoje Kalifornie, Oregonskú polopúšť, farebné rastliny Japonska, Čínske bambusové ľalie 
rovnako ako aj domáce lesy alebo Karpatské smrekové porasty. Neoddeliteľnú súčasť náučného chodníka 
tvorí veľkolepý most harmonizujúci s krajinou. 

ZVEROPARK 

Park sa snaží priblížiť naše 
prírodné hodnoty a zachovať 
jednotu našej voľne žijúcej 
zveri. 
Vo výbehoch 15 hektárového 
zveroparku môžeme vidieť  
domácu raticovú zver                             
v prostredí podobnom ich 
pôvodnému biotopu. 

Obyvatelia zveroparku: 

 Domáca raticová zver: jelene, 
daniele, muflóny, srnce, 
diviaky 

 „Hladkáreň“ malých zvierat: 
kamerunské minikozičky, ovce 
Merino, zajace 

 Výnimočné zvieratá: Emu 
hnedý, Shetlandské poníky, 
Šakal zlatý, Lama alpaka, Kengura červenokrká, Nosále červené 

http://www.skhu.eu/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/point/allatkert-vadaspark/nyirjesi-fueveszkert-es-vadaspark/22689492/
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Jegyzetek / Poznámky 
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Térkép a kirándulás helyszíneiről 
Mapa navštívených miest počas exkurzie 

 

 

 

 

 

Vezető támogatott / Vedúci prijímateľ: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

Slovensko      
http://www.lesy.sk 

A fő határontúli támogatott /  
Hlavný cezhraničný prijímateľ: 
Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 
Magyarország       
http://www.ipolyerdo.hu 

„Jelen útmutató nem tükrözi az Európai unió hivatalos álláspontját.“  

„Obsah tohto sprievodcu nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“  
 

http://www.skhu.eu/

