Sajtóközlemény

Országos Kékkör
Az Országos Kékkör (OKK) Magyarország leghosszabb, legnagyobb múltú és legnépszerűbb
túraútvonala. 42 szakasza összesen 2550 km hosszú, egységes kék sáv jelzéssel ellátott,
egyesíti a három Kéktúrát: az Észak-Magyarországon végighaladó Országos Kéktúrát, a
Rockenbauer Pál tiszteletére elnevezett Dél-dunántúli Kéktúrát és a kerékpárral is
teljesíthető Alföldi Kéktúrát.
A Magyar Természetjáró Szövetség emblematikus jelvényszerző túramozgalmában
évtizedek alatt sokezren vettek részt, az egyes Kéktúrák teljesítőinek száma eddig több mint
7100, az utóbbi két évben 8700-an indultak el a kék úton új igazolófüzettel.
A teljesítménytúrázás, a zarándokutak és a természetjárás komoly érdeklődésre tart számot
világszerte, trenddé vált a XXI. század aktív életet élő embere számára.
Országos fejlesztés
3 év alatt közel 3 milliárd forintos Európai Uniós támogatással újult meg az Országos Kékkör.
Nyomvonalának és attrakcióinak fejlesztése azt szolgálja, hogy minél többen minél
színvonalasabban tölthessék szabadidejüket a természetben egy olyan rekreációs
tevékenységgel, mely nem igényel komolyabb anyagi befektetést, mégis komoly szerepet
tölt be az egészségmegőrzésben.
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útvonal nagypontosságú, GPS-alapú felmérésével, az adatok térinformtikai
rendszerben rögzítésével a modern technika eszközein is tervezhetővé válik az túra.
Okostelefonokra fejlesztett mobilapplikációk segítségével akár offline üzemmódban
is elérhetőek a helymeghatározást segítő információk
a turistaút helyreállítása során a benövésektől megtisztították a nyomvonalat,
jelzésfestéssel látták el, és megtisztították a szeméttől végig a 2550 km-en
összesen 10.000 indító, útirányjelző és információs táblát helyeztek ki a tájékozódás
elősegítése érdekében
a Kékkör egy részén kerékpáros nyomvonalat jelöltek ki
210 helyszínen 21 konzorciumi partner bevonásával létesült vagy megújult 8 kilátó,
10 turistaház, 109 pihenőhely, 69 esőbeálló, 11 híd és 23 forrást láttak el
medervédelemmel
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szolgáltatóhálózat épült ki 250 végponttal: többek között szállásadók, vendéglátó
egységek, kerékpárszervízek, melyeket kedvezményesen lehet igénybe venni
Természetjáró kártyával
az új arculat részeként nemcsak az Országos Kékkör és a kéktúrák kaptak új arculatot,
hanem a tájékoztatást szolgáló ikonrendszer és a pecsételőhelyek grafikái
kiépült a Ranger-hálózat.Feladata a az útvonal folyamatos karbantartása,
bejelentések és anomáliák kezelése

