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15 látogatóhely

17 saját kezelésű 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



Látogató- és bemutatóhelyek sokszínűsége 



Siker történet!

Levendula SZEDD MAGAD! • aratás

• levendulaolaj  

• levendulavíz 

Igazgatóság összes 

dolgozója részt vesz a 

szüreti időszakban a 

vendégek fogadásában 



Szakvezetéssel látogatható

Diás-sziget



„Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése”

Projektelemek az alábbiakat tartalmazzák:
 a turistafogadás feltételeinek létrehozását; 
 állandó kiállítást;
 mozitermet, többfunkciós előadótermet, boltot és éttermet; 
 zöldtetős és vízi tanösvényt; 
 az attrakció közvetlen környezetének fejlesztését;
 környezetbarát, megújuló energiát hasznosító épületenergetikai 

rendszer kialakítását;
 szabadtéri játszótér kialakítását , a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely épület felújítását, a Matula

kunyhó felújítását;
 elektromos gépjármű beszerzését (14 fős  golfautó); kenuk beszerzését (9 db);
 monokulárok, spektív beszerzését.

Szolgáltatások: szakvezetések szárazföldön és vízen- elektromos golfautóval, valamint kenuval





GINOP 7.1.9-2017 - Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban   
Lóczy-barlang Látogatóközpont 

● Akadálymentesített fogadóépület kialakítása info ponttal, automatával, pénztár és bolt 
egyben, kiállítótér, kulturált mellékhelyiség 
● Szabadtéri bemutató kialakítása, interaktív kiállítási elemek (magyar, angol és német 
nyelven), pihenőpadok kihelyezése. Innen lépcső vezet a Tamás-hegyre, fedett bemenet a 
barlangba.



BfNPI/Bakony–Balaton UNESCO Geopark projekt fő elemei:

• Hegyestű Geológiai Látogatóhely 

belső kiállításának megújítása

• Badacsony és Szent György-hegytanösvény felújítása,

• 1 új tanösvény kialakítása Hegyestűtől a Kopasz-hegyig

• Marketing és promóciós feladatok koordinálása

DANUBE GeoTour Interreg Dunai GeoTúra



Hegyestű Geológiai Bemutatóhely

● a bányaudvarban 
információs táblák elhelyezése
a geológiai sokféleség 
bemutatására 
UNESCO címet elnyert Bakony–Balaton Geoparkban

• Új bemutató lépcsősor és pihenők kialakítása, padok elhelyezése.

● Család-és gyermekbarát projektelemek (játszótér, kerékpár tárolási lehetőség) 
megvalósítása, akadálymentesítés.

GINOP 7.1.9-2017 - Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban   



GINOP 7.1.9-2017 - Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban   

Salföld Major:

● a fogadóépület bővítése, 

akadálymentesítése, 

ajándékbolt, büfé kialakítása

● a játszótér bővítése újabb 

elemekkel és árnyékolóval, a Major élményszerű bemutatása

technikai fejlesztésekkel, interaktív bemutatási formákkal 



INTERREG V-A 

Ausztria-Magyarország Program 2014-2020,

ATHU003 - PaNaNet+ projekt

„Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása 
Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”  

Kápolnapuszta Bivalyrezervátumban 
fogyatékkal élők természeti 
élményszerzésének elősegítése



Kápolnapuszta Bivalyrezervátum 
Kiállítás és tanösvény fejlesztés

modern ajándékbolt, 
rönkpados, asztalos pihenőhelyek felújítása
játszótér  bővítése
Interaktív kiállítás, gyerekbarát kiállítás, touch screen
felületek , audiogude szolgáltatás bevezetése
Tanösvény felújítása, mozgáskorlátozottak részére 
további fejlesztések



„A Berek világa” Látogatóközpont Ordacsehi

Projekt tartalma:
A  „berki” életforma kialakulását, annak 
fennmaradt és rekonstruált emlékeit 
bemutató kiállítás, interaktív tanösvény, 
őshonos állatok bemutatása

Elemei:
• Látogatóközpont létesítése: állandó 

kiállítási lehetőséggel, előadó 
teremmel együtt

• Pihenőhely, asztalok, padok,  parkoló 



INTERREG V-A 

Ausztria-Magyarország

Program 2014-2020,ATHU003 - PaNaNet+ projekt

„Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása 

Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”  

Nemzetközi kenus túravezető továbbképzés

Fotó: Pisztráng Kör Egyesület

Kerka-Muri Vízmuri  I-II

PaNaNet újság  1-3 száma

Eddig megvalósult: 

Promóciós eszközök beszerzése

Víziturisztikai fejlesztési terv elkészítése 

Önkéntes akció a Keszthelyi-hegységben



Kitelepülések



Tematikus programokTermészetismereti túrák

Geotúrák

E-bike túrák

Kenutúra a Hévízi-csatornán



Látogatóstatisztika



Marketing, közösségi média
8 Facebook-oldal:

56.500 követő 
(+13%!)

Instagram:
1.900 követő 

(+36%!)

Évi 15 hírlevél:

2.500 olvasó 
(+13%!)

YouTube
csatorna:

30.000 
megtekintés 

(+17%!)



Megújult honlap: bfnp.hu

évi több mint 1millió látogató

ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZER

 kényelmes

 biztonságos

 készpénzmentes



www.evhonlapja.hu

2020. November 26-ig



Partnereink

• Média

• Gyógyfürdők

• Önkormányzatok

• Civil szervezetek,      
egyesületek 

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

• Utazási irodák

• Szállodák

 kölcsönös kedvezmények nyújtása

vendégeinknek

 Egymás marketing tevékenységének

összehangolása

 vásárok

 előadások

 kölcsönös népszerűsítés (logó, szóróanyag,

plakát, tábla kihelyezése)

 partneri kapcsolaton alapuló megjelenési

lehetőségek

 PaNaNet



Több mint 100 

együttműködő 

partner

Turisztikai 

egyesületek  

Tourinform irodák, 

önkormányzatok, 

civil és vállalkozói 

szféra szereplői, 

szállásadók



Nemzeti Parki Termékek 
10 éves

31 termelő 214 termék 



Hiszünk abban, hogy a védjegyes 
termékek iránti fogyasztói bizalom fokozza 
azok piaci szereplését!

Bízunk abban, hogy a védjegy 
nagymértékben támogatja a védett 
területeken élő és működő gazdálkodókat!

Természetvédelmi oltalom alatt álló 
területeinkről származó, a természet és 
ember harmonikus együttéléséből, 
együttműködéséből megtermelt és 
előállított helyi termékek a minőség és 
az egészséges táplálkozás garanciája.



Összefoglalás

• Balaton – Nemzeti Park viszony

• nemzeti park- BRAND - elsődleges motiváció a Balaton, nemzeti park 
megismertetése

• Szezonalitás kérdése – négy évszakos turizmus 

• Fenntartható turizmus- Jövő kép

• Termékek diverzifikációja szegmensek szerint:

• Kisgyermekes családok 

• Iskolások

• 0-100 éves korig



Thank you for your attention!

Project supported by the Lifelong Learning Programme of the European Union

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

bfnp.hu


