
 
 

HOGYAN LESZ MESEUTAD? 

Összegyűjtöttük azokat a munkafázisokat amivel a meseút megvalósítás során meg kell 

birkózni az első ötlettől a kulcsrakész átadásig és a karbantartásig, fejlesztésekig. 

 

I. Helyszín biztosítása 
 

1. Keress egy szép helyet (lehet kert, park, erdő, falu, város), ami 1-7 kilométer hosszú és 

alkalmas lehet a tanösvényt felállítani.  

2. Nem vállalunk, és ajánlunk meseutat olyan régióban és olyan témában ami már működik, 

kialakítás alatt van, hogy ne gyengítsük, hanem támogassuk egymást, hálózatként működjünk 

együtt! 

3. Döntsd el, hány darab állomást szeretnél. A minimum 5 ami már működhet, és 

tapasztalataink szerint maximum 12 amit érdemes felállítani. 

4. Jelöld ki a tervezett pontokat egy térképen, fotózz, vizsgáld meg a talajt (hogy alkalmas e a 

tartóoszlopok hordozására) és készíts látványtervet. (Ha szeretnéd, mi is elkészíthetjük a 

csatolt táblázat szerinti áron)  

5. Tudd meg kik a tulajdonosok és kérd meg hivatalosan az engedélyüket a területfoglaláshoz. 

(lehet a tulajdonos város, falu, nemzeti park, erdészet, magánszemély, szervezet…) 

6. Kérd az illetékesek írásbeli helyfoglalási engedélyét. 

7. Az önkormányzat anyagi támogatását is megigényelheted, hiszen több millió forintos értéket 

teremtesz majd a településen, ami turisztikailag is igen jelentős vonzerővel bír, és más 

vállalkozásoknak is forgalmat termel. Ehhez -amennyiben együttműködünk, tudunk neked 

prezentációt, szakmai anyagot adni, vagy akár részt is veszünk a tárgyaláson, prezentáción.  

8. A kölcsönös megállapodás után szerződésmintával tudunk segíteni téged, amit a helyszínek 

tulajdonosaival aláírhattok. 

 

II. Technikai előkészítés 
 

1. Találd ki mi lesz a meseutad tematikája, és figyelj arra, hogy ne ismételd, ami már működik! 

2. Gondold ki van-e olyan helyi legenda, érdekesség, specialitás amit szeretnél bele foglalni? 

3. Gondolkodj, ki lesz az elsődleges célcsoportod?  

4. Keress egy induló helyet, ahol a jegyeidet forgalmazhatod, ahol elhelyezheted a 

kezdőállomást, és bízol abban, hogy korrekt partnered lesz. A keretek lefektetéséhez -

amennyiben együttműködünk- már működő szerződésmintával tudunk segíteni téged. 

 



 
 

 

III. Meseterápiás előkészítés (árak a csatolt táblázat szerint) 

 

1. Veled egyeztetve alkotjuk meg a mesetárat, hogy az minden lehetséges látogatónak 

megfeleljen, se sok, se kevés ne legyen. Mivel  nem tudhatod milyen állapotban, vagy 

problémával érkezik valaki meseutazni, olyan mesék és feladatok kellenek, amik megérintik a 

látogatót de nem okoznak bajt senkiben. Ez elég vékony mezsgye, mi több mint 10 éves 

tapasztalattal tudjuk ezt az érzékeny szintet, és magas minőséget garantálni. 

2. Az összegyűlt mesetárad szövegeit gondozzuk, ahol szükséges a szövegeket átírjuk, vagy a 

helyi legendáriumot újra meséljük, hogy szép, frappáns és fogyasztható történeteket kapj.  

3. A mesekészletet lektoráljuk, és a forrásait is összeállítjuk, hogy formailag és jogilag is rendben 

legyen minden az írott szövegekkel. 

4. A megalkotott szövegkészletet meseterápiás elvek szerint feldolgozzuk, hogy a tematikának, 

a helyszínnek megfelelő irányt, témát adhassunk majd az állomásoknak. 

5. A mesékhez interaktív feladatok, kérdések, szintválasztókat tervezünk, hogy a meseút igazán 

családépítő kaland, játék, feltöltődés legyen és a vendégeid örömmel adják tovább majd a 

hírét. 

 

IV. Gyártás (árak és lépések a csatolt táblázat szerint) 

 

1. A meseházakat kézről-kézre adva csapatunkkal készítjük el, hogy időjárás álló, egyedi 

iparművészeti alkotások legyenek, amik a tájba illő, természetes és időtálló anyagokból, 

egyedi tervezés után kézzel készülnek. Mesteremberek, művészek keze által kelnek életre, és 

egy - egy iparművészeti alkotásként kerülnek ki műhelyünkből. Az Egyesületünk 

mesemanufaktúrájában Nagy Sándor erdélyi fafaragómester, Kapros Sándor asztalos mester, 

Dr. Balázs Péter szobrászművész, Balázs Boróka festőművész, Pintér Balogh Amanda 

designer, Szobonya Norbert webmester és Tátrai Vanda ötletgazda működik közre. 

2. A gyártás sok szakaszon megy át, a tervezéstől a festésen át a felületkezelésig, ennek 

részletes leírását az árlistában találod! A megvalósítás elég hosszú folyamat, nagy munka, ezt 

vedd figyelembe a tervezésnél. Körülbelül 2-3 hónapra van szükségünk az elkészítéshez attól 

függően, hogy hány meseházat szeretnél. 

3. Beszerezzük a német lakat készletet, ami biztos, hogy éveken át szolgálja majd a 

meseutasokat, hozzátartozó kulcsokkal és egyedi kulcstartókkal. 

 

V. Digitális háttér 
1. Elkészítjük a weboldalt, a helyszínek QR kódjait, az ismertetőket, és online felületeket, 

ahova a szövegek, praktikus információk felkerülhetnek. 



 
 

2. Ha csatlakozol hozzánk, egyesületünk által üzemeltetett www.meseutazok.hu oldalra is 

felkerül a vállalkozásod, és minden média megjelenésben, közösségi oldalunkon 

támogatunk téged, valamint közös kiadványainkban is helyet kapsz!  

 

VI. Nyomdai anyagok 
1. Elkészítjük a terület dekoratív térképét, a jelölendő pontokkal, távolságokkal, 

látványosságokkal, fontos tudnivalókkal, biztonsági jelzésekkel, hogy a meseutasaid 

biztonságosan járhassák végig a meseutat. 

2. Meseutazáshoz meseútlevelet készítünk, ami segít összegyűjteni az élményt, segít az 

útvonalak kiválasztásában, az élmények gazdagabbá tételében.  

3. Oklevelet készítünk, ami a Meseutazókat a befejezésre sarkallja, és hogy a kulcsok mindig 

visszakerüljenek a kezdőállomásra. 

 

VII. Felszerelés 
 

1. A meseházak tartóoszlopainak felállításához helyi szakemberekre van szükség, hogy 

balesetmentes és stabil legyen. Beton vagy kőágyba kerülnek, ehhez érdemes a helyi 

közterületfenntartók segítségét kérni. 

2. Ha mégsem válik be egy helyszín, a meseház később oszlopostól áthelyezhető! 

3. A kész meseházak festése, valamint belső dekor elemei a felszerelés után nyerik el 

végleges formájukat. Ez 1-3 napos helyszíni munkát jelent. 

4. A kezdőállomás betanítása, informálása is fontos feladat amit be kell tervezned, vagy ha 

szeretnéd, mi segítünk. 

5. A kezdőállomásra elkészülnek a kulcstartók, és az adottságoknak megfelelő aktivitást, 

játékot is elhelyezhetünk, hogy mesésen induljon a meseutazás, és csalogassa a 

vendégeket. 

6. Készítünk tiszteletjegyeket, plakátokat, hirdetéseket. 

7. A meseházikók felszerelése után már szervezheted is a megnyitót, hívd meg a fontos 

embereket, ha közösen dolgozunk, részt veszünk a megnyitón, vagy valamilyen 

aktivitással is csatlakozunk. Indulhat a móka! 

 

VIII. Hosszú távú szakmai támogatás 
 

1. Ha hosszú távon is igényled a közös munkát, gondolkodást, fejlesztést akkor légy tagja a 

csapatunknak! 

2. A meseutat folyamatosan fejlesztjük. Ha velünk tartasz, mindig megosztjuk, továbbadjuk 

neked az aktuális újítást.  

http://www.meseutazok.hu/


 
 

3. Biztosítjuk a meseterápiás és művészeti hátteret, képzést, támogatást a 

csoportvezetéshez és más projektekhez. 

4. Járd végig velünk az évkör ünnepeit mesékkel, meseutas lehetőségeit! Ehhez alkalmi 

mesetárat adunk! 

5. Folyamatosan dolgozunk az akadálymentesítésen, a mit számodra is elérhetővé teszünk. 

6. Biztosítjuk a szakmai és kaland elemek fejlesztését. 

7. Közös akciókat, eseményeket, rendezvényeket tervezünk a jeles, és mesés napokhoz 

kapcsolódóan! 

8. Közös kiadványt készítünk. 

9. A meseutak közös oldala a www.meseutazok.hu. Ha csatlakozol a Meseút hálózathoz Te 

is megjelensz, teljes webfelületet biztosítunk, vagy saját oldaladdal is csatlakozhatsz. 

10. Iskolai, óvodai csoportok számára kidolgozzuk a pedagógiai segédanyagokat. 

11.  Ha hosszútávon a Meseút hálózathoz és csapatunkhoz szeretnél kapcsolódni, és az 

összes médiamegjelenésben , akcióban , kiadványban együtt dolgozni, saját oldallal jelen 

lenni a weboldalunkon ennek költsége a bevételed 8 százaléka. Használhatod a Meseút 

nevet, logót vés a brandet. Erről szerződést írunk. Így folyamatos mentorálást, képzést 

biztosítunk. 

 

IX. Karbantartás 

1. A felmerülő technikai, mesés, grafikai problémákat az adott helyzet szerint kell kezelni. 

Amennyiben a Meseút hálózathoz csatlakozol, ezt együtt oldjuk meg. A Meseút megszületése 

óta 10 év telt el, rengeteg hibát, felesleges kört, zsákutcát megjártunk. A hozzánk 

kapcsolódóknak ezt a tudást át tudjuk adni. 

 

 

 

 

 

 

AZ ELKÉSZÍTÉS SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS IDŐBELI 

TERVEZHETŐSÉGÜK 

Egyesületünk meseműhelyével vállaljuk a teljes kulcsrakész kivitelezést vagy megegyezés szerinti 

részmunkát is. A Meseút hálózathoz való kapcsolódás feltétele, hogy a meseterápiás (színnel jelölt) 

http://www.meseutazok.hu/


 
 

tételeket mi készítsük el, hiszen ez a Meseút legfontosabb ismérve, arculati eleme, és az amiért 

felkeresnek minket. 

Tétel Kifejtés 
hozzávetőleg
es munkaóra 

Árak, 
költség 

5 ház esetén 

minden 
további 
háznál 

+költségként 

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TERVEZÉS 

Útnak indítás 

Helyszínek, igények felmérése, 
útvonal megtervezése. egész 

napos egyeztetés, helyszín 
felmérés. 

14 ó 2x20e ft napidíj - 

Látványterv 
készítés 

A megálmodott útvonalon 
elhelyezett meseházak képei 

hogy egyeztetésen, tervek 
elfogadásánál használható 
látkép, bemutató legyen 

4 ó 10e ft 2e ft 

Gyűjtés 

bemutatható, összekapcsolható 
helytörténeti, vagy természeti 
értékek esetleges felgyűjtése, 

feldolgozása 

20 ó 50e ft 5e ft 

Tervezés 
Fa házikók egyedi tervezése a 

tematikához, helyszínhez 
illeszkedően 

2 ó 10e ft - 

Mesegyűjtés 

Minden igénynek megfelelő 
mesetár összeállítása, 

forrásgyűjtés 
(vagy meglévő mesetár esetén 

konzultálása) 

min 40 ó 50e ft 5e ft 

Szövegfeldolgozás 
A szövegek meseterápiás 

feldolgozása szükség szerint újra 
mesélése, előkészítése 

min 40 ó 50e ft 10e ft 

Tematika tervezés, 
hangolás 

Tematikus tervezés - házak, 
szövegblokkok, játékok, 

interaktív elemek, szöveghez 
szabott tervezése, 

összehangolása.  Helyi értékek 

min 40 ó 50e ft 10 e ft 



 
 

szöveges tartalommal való 
összefésülése 

Szöveges tartalom 
Mesékhez kapcsolódó feladatok, 
elmélyítő kérdések összeállítása. 

Beléptetés játékai. 

min 40 ó 
 
 

50e ft 10 e ft 

Szövegblokkok 
gyártási 

előkészítése 

Belső és külső szöveges tartalmak 
nyomdai előkészítése, grafikai 

munkálatai. 
min 12ó 20e ft 5e ft 

Kapcsolódó 
szolgáltatások 
adatgyűjtése 

Múzeumok, bemutatandó 
értékek nyitvatartási, belépő 

adatainak begyűjtése, 
feltüntetése 

4ó 20e ft 3e ft 

Interaktív elemek 
tervezése 

A ládák egyedi, belső dekor 
elemeinek funkcióinak, 

feladatainak, diorámáinak, 
játékainak tervezése 

 
min 40ó 

 
50e ft 10e ft 

GRAFIKAI MUNKÁK 

Térkép 

Térkép grafikai tervezése, rajzolása, 
kivitelezése, pontok, útvonalak, 
távolságok ajánlott útvonalak 

összehangolása, jelölése 

min 70ó 100e ft - 

Arculat 
Logó és arculati elemek grafikai 

munkálatai 
designer 

bére 
100e ft - 

Menetlevél 
Meseútlevél feladatainak szöveg és 

kaland elemeinek összeállítása, 
grafikai tervezése, előkészítése 

min 20ó 
 
 

30e ft - 

Oklevél 
Oklevél tervezése, rajzolása, 

nyomdai előkészítése. 
6ó 

 
10e ft - 

Hirdetési anyagok 
tervezése 

Molinó, plakát, tábla dekor 
tervezése 

designer 
bére 

30 e ft - 

Szöveg alkotás 
Hirdetési és bemutatkozó anyagok 

tervezése, sajtóanyagok, promo 
szövegek 

8 ó 20 e ft  

GYÁRTÁS 

Házikó gyártás 
Meseházak faipari elemeinek 

gyártása. 
3 hét 

 
350e ft 

 
70e ft 

Bádogozás 
Az időjárásállóság miatt szükséges 

bádogfedés 
1 hét 

 
50 e ft 

 
10 e ft 



 
 

Házikó festés 

A házikók külső felének egyedi 
iparművészeti tervezése, kézi 

díszítése (faragás, festés, 
szerelvényekkel való ellátás), kézi 

feliratozása 

házanként 
40 óra 

 
250e ft 50e ft 

Belső dekor 
elemek 

Házikók belső (fa fém) dekor 
elemeinek gyártása, faragása 

festése, összeállítása 

házanként 
20 óra 

150e ft 30e ft 

Felületkezelés A fa házikók többszöri beeresztése 
házanként 1 

óra 
20e ft 2e ft 

Szövegblokkok 

Belső és külső szöveges tartalmak 
nyomdai előkészítése, grafikai 

munkálatai, gyártása. 
Újrahasznosított alapanyagból, 

érintésvédett, időjárásálló 
nyomtatással. 

nyomdai 
költség 

100e ft 20e ft 

Zárak 

A házak felszerelése megfelelő, 
időjárásálló profi azonos kulcsra 
nyíló lakattal. Plusz egy tartalék 

lakat. 

beszerzés 
 

30 e ft 
 

5e ft 

Kulcsok 

10 kulccsal és egyedi kulcstartóval 
 

ha több kulcs szükséges a kulcsok 
darabja 1000ft 

beszerzés 12 e ft 
1500ft 

 

Lábazat 

Külön fa vagy fém lábakon álló 
házat készítünk (nem falra 

szereltet), ennek kialakítása, 
előkészítése, felületkezelése 

beszerzés és 
házanként 

4óra 
125e ft 25e ft 

Lábazat állítás 
Szakember szükséges 

talajtól függően beton vagy kő 
ágyba rakva 

egy napos 
munka 

? ? 

Szerelés 
Helyszíni szerelés, a házak 
rögzítése, utómunkálatok 

elvégzése. 

Egy nap két 
fő 

benzinköltség - 

ÚTNAKINDÍTÁS 

Kezdőpont 
A kezdő állomás felszerelése, 
kaució és kulcstartó, rekesz 

beszerzés, 
előkészítés 

15 e ft - 

Nyomtatvány Használati útmutató összeállítása 8 ó 15 e ft - 

Kezdőállomás játéka 
A kezdőállomás interaktív 

játékának tervezése, kivitelezése. 
60 óra 100e ft - 



 
 

Menetlevél Meseútlevél gyártása 
nyomdai 
költség 

hozzávetőleg 
150ft/db 

- 

Oklevél Nyomdai gyártása 
nyomdai 
költség 

hozzávetőleg 
150ft/db 

- 

Hirdetési anyagok 
gyártása 

Molinó, tábla, plakát szükség 
szerinti gyártása 

igény, méret 
szerint 

100-200 000 ft 
között bármi, 
mérettől és 

anyagtól 
függetlenül 

- 

Fotókészlet 

Jogtiszta fotók készítése már a 
gyártás alatt is amit előzetes 
reklámként használhatunk. A 

megnyitón, és a kész munkákról is 
elkészítjük a fotótárat. 

5 ó 15e ft - 

DIGITÁLIS HÁTTÉR 
QR QR kódok generálása 2ó 10e ft 1e ft 

Weboldal 

Információs weboldal 
létrehozása 

Helyszínek és kapcsolódó 
látnivalók praktikus 

információival (pl.: Rév 
menetrendje, elérhetősége) 

100óra 
munka 

 

150 e ft 
vagy ha nem lesz 
aját weboldalad, 

és a Meseút 
csoporthoz 

tartozol a közös 
oldalon lesz saját 

felületed! 

- 

Domain, tárhely saját webcím és szolgáltató 

Igénytől 
függően 

vásároljuk 
meg 

Hozzávetőleg 
30ezer ft/év 

- 

Közösségi oldal Közösségi oldal létrehozása 4ó 20e ft - 

Csomagajánlatok 

Csomagajánlatok kidolgozása, 
adatok beillesztése, bekérése a 

helyi szolgáltatókkal, webhelyen 
elhelyezése 

Igénytől 
függően 

15 e ft - 

Alkalmi mesetárak Évköri mesetárak kidolgozása, 
Igénytől 
függően 

Csak ha a Meseút 
hálózathoz 
tartozol 

- 

Pedagógus 
segédletek 

Pedagógus segédanyagok 
kidolgozása 

Igénytől 
függően 

Csak ha a Meseút 
hálózathoz 
tartozol 

- 



 
 

Webfentartás 
A weboldal aktualizálása 
feltöltése információval 

Igénytől 
függően 

Csak ha a Meseút 
hálózathoz 
tartozol 

- 

Éves karbantartás A Meseházikók karbantartása 
Igénytől 
függően 

2x20e ft napidíj 
+ útiköltség 

- 

 

 

A meseút megvalósítását 3 féle konstrukcióban vállaljuk 

 


