
Új irányok, fejlesztési lehetőségek az 

ökoturisztikai létesítmények kialakításánál 

Magyar Nemzeti Parkok Hete 2015 

„Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban” 

Dr. Rácz András  
helyettes államtitkár 



Ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmények Magyarországon (2015) 

 

752 ökoturisztikai létesítmény 

467 tanösvény 

63 látogatóközpont 

 

 

319 részben vagy egészben NPI 

működtetésben 

7 tájház, 3 botanikus kert, 35 idegenforgalmi 

barlang, 14 erdei iskola 

 

47% 

45% 

8% 

Ökoturisztikai létesítmények 
megoszlása fenntartó szerint (2015) 

részben vagy egészben nemzeti park igazgatóság
fenntartásában
más szervezet fenntartásában

jelenleg nem működik



Új ökoturisztikai létesítmények, fejlesztések 2014-2015-ben 

 
Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont (BfNPI)  

 

Átadás: 2015. január 20.   -  Fazekas Sándor miniszter  -  KEOP 300 m.  -  Tömeges látogatószám kezelése  
-  Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja 



Új ökoturisztikai létesítmények, fejlesztések 2014-2015-ben 

 
Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont (BfNPI)  

 

Átadás: 2012.március – 70 m. KEOP  -  1903 Németh Ferenc   -   1912. első turisztikai megnyitás, első 
villanyvilágítás, első LED víz alatt 



Ős-Dráva Ökoturisztikai Látogatóközpont és Bemutatóhely 

(DDNPI) 

Tervezett átadás: 

2013. július 

- Ormánság (Szaporca) 

- Többfunkciós főépület: fogadótér, kiállítótermek, interaktív oktatóterem,  

   kilátótorony 

- Hagyományos tájfajtákból gyümölcsös, fűszer-gyógynövénykert 

- Régi magyar háziállatok 

- Három tanösvény     



•Megjegyzés: a diagram csak 

a nemzeti park igazgatóságok 

kezelésében álló 

bemutatóhelyeken 

belépőjegyet váltott és fizetős 

szolgáltatást igénybe vevő 

látogatókat, továbbá az 

igazgatóságok 

működtetésében lévő 

szálláshelyek vendégeit 

tartalmazza; nem tartalmazza 

a tanösvények és egyéb nem 

fizetős bemutatóhelyek 

látogatóit, az ingyenes 

szakvezetéses túrákat és egyéb 

szolgáltatásokat igénybe 

vevőket, valamint a védett 

természeti területeken 

túrázókat, kirándulókat stb. 

 

Védett természeti területek látogatottsága 

Nemzetipark-igazgatóságok regisztrált látogatószáma (2005-2014) 
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A Magyar Nemzeti Parkok ökoturisztikai kínálatának 

fejlesztése 2007-2013 

 
• 69 ökoturisztikai 

létesítmény 
létrehozása, felújítása, 
korszerűsítése 

  

• összesen 11 milliárd 
Ft támogatás, 
nagyobbrészt Európai 
Uniós forrásból 

 

• 53 új létesítményt 
hoztunk létre 

 

• 16 létesítményt 
újítottunk fel 

Támogatás  (millió Ft) 

Határon átnyúló (ATHU, HUSK, HUSKUA, IPA) 1231 

ÉAOP 2642 

DDOP 2097 

ÉMOP 1106 

KDOP 1011 

NYDOP 514 

KMOP 201 

KEOP 727 

LIFE 1232 

Egyéb 306 



Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

(KEHOP) 

4. prioritástengely: természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések 

Célkitűzés:  „A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek 

természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása” 

Keret: 100,98 millió € (~ 31 Mrd. Ft) 

Elérendő célok:  

• 2023-ra a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok 10%-a javuló 

természet-védelmi helyzetű 

• 2023-ig 100 000 ha-on intézkedések (élőhely-fejlesztés, kezelési 

infrastruktúra) a természetvédelmi helyzet javítása érdekében  

 (mérföldkő 2018-ig: 15 000 ha) 

• Natura 2000 bemutatási infrastruktúra fejlesztése, szemléletformálási 

tevékenységek (~  3,2 Mrd Ft) 

 



Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

4. prioritástengely: „Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az 

örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén 

keresztül”  

A 10 NPI ökoturisztikai fejlesztési elképzeléseit az „Élmény? Természetesen – 

Interaktív bemutatóhelyek hálózatának kialakítása és fejlesztése a Magyar 

Nemzeti Parkokban és egyéb védett területeken” elnevezésű projektcsomagban 

összesítettük. 
 

Keret: 15 Mrd. Ft, melyből a 2015-2016. évi fejlesztésekre 4,5 Mrd Ft keretösszeg 

került meghatározásra. 
 

2015-16-ban induló fejlesztések: Kis-Balaton Látogatóközpont (BfNPI), dömösi 

Dunakanyar Látogatóközpont (DINPI), miskolci Herman Ottó Turistapark (BNPI), új 

víziturisztikai bázis a Fertő-tavon (FHNPI), új fogadóhely a balatonfüredi Lóczy-

barlangnál (BfNPI), megújul a szarvasi Körösvölgyi Látogatóközpont (KMNPI), és a 

Salföldi Természetvédelmi Major (BfNPI). 





Projekt helyszíne: Fenékpuszta, Kis-
Balaton Kutatóház mellett 
Beruházás költsége: 950 millió Ft 
Támogatás összege: 950 millió Ft 
Várt látogatószám: 35 ezer fő 
Munkahelyteremtés: 6-8 fő 
 
A projekt tartalma: 
• turisztikai látogatóközpont (1000 

nm) állandó és időszaki 
kiállítással, 

• konferenciaterem, „zöldbolt”, 
kávézó, parkoló 

• tanösvény szakvezetéssel 
• kültéri pihenőhely, játszótér 

Kis-Balaton Látogatóközpont 





„Az év ökoturisztikai létesítménye” pályázat 

Együttműködésben a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a  

Magyar Turizmus Zrt.-vel 

 

• ökoturisztikai látogatóközpont és tanösvény kategóriában 

• Látogató- és családbarát jelleg  

• az elmúlt 5 évben 95 pályázat (1/3-a nemzeti park 

igazgatóság) összesen: 32 db. 

Látogatóközpont Tanösvény 

2010 13 9 

2011 9 12 

2012 12 6 

2013 9 7 

2014 7 11 



„Az év ökoturisztikai létesítménye” pályázat 

A pályázat nyertesei 2010-2014 

Látogatóközpont Tanösvény 

2010 Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpont (ŐNPI) 

Katalinpusztai tanösvények (Ipolyerdő 
Zrt. Váci Erdészet) 

2011 Levendula-ház Látogatóközpont 
(BfNPI) 

Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény 
(Szabics Bt.) 

2012 Pannon Csillagda Látogatóközpont 
(BfNPI) és 
Katalinpusztai Kirándulóközpont és 
Erdei Iskola (Ipolyerdő Zrt. Váci 
Erdészet) 

Nyirjesi Füvészkert és Vadaspark 
(Ipolyerdő Zrt. Kelet Cserháti 
Erdészet) 

2013 Ligneum Látogatóközpont (Nyugat-
magyarországi Egyetem) 

Pele-körút Tanösvény (BfNPI) 

2014 FUTURA Interaktív 
természettudományi 
Élményközpont (Flesch Károly 
Nonprofit Kft.) 

Élet a kaszálógyümölcsösben 
tanösvény (ŐNPI) és  
Molnárka tanösvény (Gemenci Erdő- 
és Vadgazdaság Zrt.) 



„Az év ökoturisztikai létesítménye” pályázat 2015 

2015. évi pályázati kiírás és adatlap a mai naptól elérhető: 

www.termeszetvedelem.hu/okoturizmus 

http://www.kormany.hu/ngm.gov.hu 

http://szakmai.itthon.hu/felhivasok-palyazatok 

Beadási határidő: 2015. július 10. 

Díjátadó: 2015. szeptember 27. – Turizmus Világnap 
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Köszönöm a figyelmet! 


