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BfNPI
Területi adatok

Működési terület: 1.004.664 ha

Nemzeti Park: 1 db, 57.019 ha

TK: 3 db, 11.240 ha

TT: 27 db, 5.499 ha

Védett láp: 131 db, kb. 14.000 ha

Forrás (nyilvántartott): 2364 db

Barlang: 701 db

Víznyelő: 530 db

Kunhalom: 270 db

Földvár: 61 db

Ramsari Terület: 2 (+1) db, 24.228 (+60.000) ha (2011. évben jött létre a Dél-
balatoni halastavak és berkek Ramsari terület)

Európa Diplomás terület: 1 db, 645 ha

Bakony-Balaton UNESCO Globális Geopark:  33e ha

Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum UNESCO MAB 





14 látogatóhely

17 tanösvény

3 szálláshely

2 erdei iskola

táborok

szakvezetések

előadások

évente több mint 200 rendezvény
vezetett túrák

nemzeti parki termék védjegy, kiadványok

3 nyelvű honlap, hírlevél, okostelefon alkalmazás,
facebook oldalak





Tihanyi-félsziget



Levendula Ház Látogatóközpont



• aratás 

• levendulaolaj  

• levendulavíz 

Levendula Szedd Magad



Pécselyi-medence



Káli-medence



Hegyestű – Geológiai bemutatóhely



Tapolcai-medence



Tapolcai-tavasbarlang 
Látogatóközpont  

.



Keszthelyi-hegység



Kis-Balaton



Szakvezetéssel látogatható

Diás-sziget



Kultúrtörténeti értékek

Vörsi Tájház



Bivalyrezervátum



Honlap, Facebook
9 facebook oldal –

több mint 43.000 rajongó



Youtube, hírlevél

YouTube oldalunkon számos videó - 3 nyelven Hírlevél listánk folyamatosan 
bővül: 

több mint 8.000 feliratkozó



Rendezvények

Saját rendezvényeink 
túrák, előadások, kézműves foglalkozások, gyerekprogramok

Kitelepüléseink
szakmai vásárok, termelői vásár, biovásár, partnerek rendezvényei

Külföldi és belföldi konferenciákon, vásárokon, workshopokon, fórumkon

mutatttuk be a nemzeti parkot ill. ökoturisztikai kínálatát

2017 -ben
235 db rendezvény





Partnereink:
• Gyógyfürdők

• Média

• Önkormányzatok

• Civil szervezetek,      
egyesületek 

• Egyéb támogató 
partnerek – termék és 
pénzbeli támogatás,
egyéb együttműködések

• Utazási irodák

• Szállodák

kölcsönös kedvezmények nyújtása

vendégeinknek

Egymás marketing tevékenységének

összehangolása

 Balaton legzöldebb strandja

 vásárok

előadások

kölcsönös népszerűsítés (logó, szóróanyag, 

plakát, tábla kihelyezése)

partneri kapcsolaton alapuló megjelenési

lehetőségek

PaNaNet



Nemzeti Parki Termékek 
175 védjegyes termék



Thank you for your attention!

Project supported by the Lifelong Learning Programme of the European Union

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park rejtett 
kincsei Önt is várják!

bfnp.hu


