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 14 látogatóhely 
• ebből 3 látogatóközpont 
 

•A fejlesztések az igazgatóság 

turisztikai fejlesztési terve alapján 

történnek. 

•A pályázatok előtt minimum egy 

évvel elkezdődtek a tervezések. 

•Mindhárom látogatóközpont 

esetében készült az engedélyeztetési 

terv mellett kiviteli terv és kiállítás 

terv. 

•Más-más formai elemek 



Levendula Ház  Látogatóközpont, Tihany 

• interaktív kiállítás 

• film 

• teázó 

• tanösvény 

• levendulás ajándékbolt 

A projekt összköltsége nettó: 289.268.600 Ft  
100%-ban támogatott 

A projekt-megvalósítás időtartama: 2 év 
 



Előkészítés: 

• Földterület csere 

• Tervek egyeztetése a rendezési 

tervvel  

• Közművek egyeztetése (EON) 

• Pályázati forrás 100 millióval kevesebb 

lett – újraterveztetés 

• Nem minden esetben volt rugalmas a 

tervező, lásd vetítőterem 

• Megújuló energia használata,  

• Közbeszerzés bonyolultsága 

• Épület építése és kiállítás építése egy 

kézben volt 

 

Kiállítás tartalmi elemei: 

Fő szempontok: 

Épülten kívül:  

• Nagy udvar, interaktív elemekkel, 

szabadon látogatható 

Épülten belül: 

• Nagy fogadótér 

• Infópont, bolt, büfé mindenkinek 

hozzáférhető legyen 

• BELÉPTETŐ!? 

• Mozi terem, rövid informatív film, idegen 

nyelven is 

• foglalkoztató 

• Marketing: honlap, facebook, útbaigazító 

táblák (engedélyeztetés), termékek,  

leporelló, öltözet 

 



Üzemeltetés: 

• Üzemeltetésre két alkalommal lett 

meghirdetve 

• Jelenlegi vállalkozó üzemelteti 

kezdetektől / jutalékrendszer 

• Színvonalas bolt 

• A vállalkozó nemzeti parki 

termékvédjeggyel is rendelkezik 

• Marketingbe az üzemeltető 

jelentős lépések tesz 

• Igazgatóságunkra vár a kiállítás 

megújítása 

• Nehézkes az utógondozás (éves 

jelentésnél nincs kontakt) 

Látogatottsági adatok: 

2011.                          25.393 fő 

 

2012.                          30.888 fő  

 

2013.                          33.997 fő  

 

2014.                          31.030 fő 

 

2015.                            2.900 fő 

 

 

Partner belépő a Tihanyi 

Bencés Apátsággal 

 

 

 



A projekt összköltsége nettó:  

421.380.000 Ft  

 

A projekt-megvalósítás időtartama: 

2 év:  

 

3D planetáriumi show 

Csillagászati kiállítás: 

Hold és Mars Expedíció 

 

Obszervatóriumban: 

professzionális 

távcsőpark, naptávcső 



Előkészítés: 

• Modern épület hozzáillesztése egy 

régihez. Tervek egyeztetése a 

rendezési tervvel  (saját házunk táján 

elfogadtatni !!!) 

• Erdők Háza kiállítás áthelyezése 

• Közművek egyeztetése (EON) 

• Faelgázosító kazán és napelemek 

• Közbeszerzés 

• Épület építése elvált a belső 

berendezés készítésétől 

• Építkezés során szoros kapcsolat a 

tervezővel, főleg a kupola építésénél 

• A belső berendezés beépítés 

egyeztetése a kivitelező céggel a 

planetárium szerelésénél 

• Lift beépítése és engedélyeztetése 

• Parkoló engedélyeztetés 

 

Kiállítás tartalmi elemei: 

Fő szempontok: 

 

Épülten kívül:  

• Parkoló kialakítása (hosszadalmas az 

engedélyeztetés) 

 

Épülten belül: 

• Nagy fogadótér 

• Infópont, bolt 

• Marketing:  

• Óriás plakátok 

• Demó filmek –Szőke András  

• Útbaigazító táblák 

• termékek,  leporelló, öltözet 

 



Üzemeltetés: 

• Üzemeltetésre két alkalommal  

      lett meghirdetve 

• Jelenlegi vállalkozó üzemelteti a 

kezdetektől 

• jutalékrendszer 

• Szakavatott csillagászokkal, 

szakvezetés keretében 

• Évről- évre folyamatos 

fejlesztések új filmek, új kiállítási 

elemek 

Látogatottsági adatok: 

2012.               35.438 fő 

 

2013.                 29.865 fő 

 

2014.                 26.544 fő 

 

2015.           megvolt a 100.000. látogató  

                    budapesti gimnázium, 

      távcsövet kaptak ajándékba  

                      

 

 

 

 

 



 

Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont 
 
 

„Csodálatos Karszt” interaktív kiállítás, 10 teremben  

3D-s képek és film, kúszóbarlang,  

mászófal, játszótéri elemek, csónakázás 
 

A projekt összköltsége nettó: 299.997.644 Ft  

100%-ban támogatásból finanszírozott projekt 

A projekt-megvalósítás időtartama: 213.04.15.-2015.01.30. 
Átadás: 2015.01.20. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=idxCk3dDanM&list=UUpaE-1BdnktnD4Iu7Yxzuyg&index=1


Előkészítés: 

 

• Lakóépület megvásárlása 

• Közművek egyeztetése (EON) 

• Gázvezeték megszűntetése 

• Faelgázosító  kazán és napelemek 

• Közbeszerzés 

• Épület építése elvált a belső 

berendezés készítésétől 

• A két építkezés összehangolása + a  

       barlang üzemeltetése 

• A belső berendezés beépítés 

egyeztetése a szakértő irányításával 

• Tűzvédelmi előírások figyelembevétele 

• Lift beépítése 

• Mászófal és játszótér TŰV engedély 

 

Kiállítás tartalmi elemei: 

Fő szempontok: 

Épülten kívül:  

• Parkoló megváltás, szerződés az 

önkormányzattal 

Épülten belül: 

• Nagy fogadótér 

• Infópont, bolt 

• Két udvar ( mozgássérült parkoló) 

• 3 D képek és mozi ehhez adjuk a 

szemüveget 

• Vendégek szakmai kísérete 

• Marketing:  

• Honlap, facebook – visszaszámlálása 

nyitás előtt apró kép és leírás 

• Útbaigazító táblák 

• termékek,  leporelló, öltözet 

 



Üzemeltetés: 

• Saját dolgozókkal, 

(munkatörvénykönyves és 

közfoglalkoztatott) 

• Nehéz munkaerőt találni 

• Nyelvismeret is szükséges 

• Kiállítás megtekintése 

szakvezetőkkel, csak a 

csónakázás egyéni 

• Üzemeltetési szabályzat 

Látogatottsági adatok: 

2012.                            111.960 fő 

 

2013. augusztus végén bezártunk                             

                                      106.150 fő 

 

2014. április végén nyitott ki a barlang 

                                      114.122 fő 

 

2015. május végéig          42.006 fő 

 

 

 

 

 



Egyéb hasznos tanácsok 

 

• Tervezésénél előfordul hogy kell 

környezetvédelmi hatástanulmány a 

hatósággal egyeztetés fontos 

• Érdemes nagyon komoly műszaki 

ellenőrt szerződtetni 

• Új tűzvédelmi szabályok miatt már a 

kiállítás tervezésénél fontos az 

egyeztetés (megvan határozva, hogy a 

falfelület hány %-a építhető be és 

milyen anyaggal 

• Parkoló építési szabályok 

 

• Lift használatbavételi csak az épülettel 

• Liftre a gyártóval+ ÉMI-vel szerződés a 

karbantartásra 

• Tisztítószer tároláshoz ÁNTSZ 

engedély online adatlap 

• Éves jelentések EMIR-ben való 

feltöltése nehézkes. 

• Állandóan változik a közvetítő 

szervezet 

 

 



 

Kis-Balaton 

Látogatóközpont 
 

 Projekt tartalma: 
közel 1000 nm-es turisztikai látogatóközpont 
2014: elkészültek a tervek, környezeti hatás- 
tanulmány, engedélyeztetés folyamatban 
2015: projekt összeállítás, pályázat beadása 
2017: megvalósítás 
 

Látogatóközpont létesítése:  

• időszakos és állandó kiállítási lehetőséggel 

• előadóterem 

• tanösvény szakvezetéssel 

• pihenőhely, asztalok, padok, játszótér, 

• konferenciaterem, bolt, kávézó, parkoló 

• Diás-sziget fejlesztése / kenuzás 

http://www.youtube.com/watch?v=idxCk3dDanM&list=UUpaE-1BdnktnD4Iu7Yxzuyg&index=1


 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!  

bfnp.hu 
facebook.com/balatonfelvideki.nemzetipark 


