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BfNPI területi 

adatok

Nemzeti Park Igazgatóság: FM Központi Hivatala területi szerve, 

Nemzeti park = védettségi kategória, NPI alaptevékenység: természetvédelem

Működési terület: 1.004.664 ha

Nemzeti park: 1 db, 57.019 ha

Tájvédelmi körzet: 3 db, 11.240 ha

Természetvédelmi terület: 27 db, 5.499 ha

Védett láp: 131 db, kb. 14.000 ha

Forrás (nyilvántartott): 2.364 db

Barlang: 701 db

Víznyelő: 530 db

Kunhalom: 270 db

Földvár: 61 db

UNESCO Globális Geopark: 1 db, 324.352 ha

UNESCO MAB Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum

Ramsari terület: 2 (+1) db, 24.228 (+60.000) ha 

Európa Diplomás terület: 1 db, 645 ha

Veszprém
Zala
Somogy
Győr-Moson-Sopron



A BfNPI KEHOP projektjei a Balaton Vízgyűjtő területén (2014-2020 között) 

Projekt címe Időtartama Támogatás 
nettó értékben 

(Ft)
A Tihanyi-félsziget és 
térségének komplex élőhely-
fejlesztése

2016.09.26 –
2019.05.30.

354.330.709

A legeltetési infrastruktúra 
átfogó fejlesztése a Káli 
medence és a Kis-Balaton 
térségében

2016.09.29 -
2019.12.31.

369.000.000

Veszélyeztetett madárfajok 
és denevérfajok megőrzése 
aktív természetvédelmi 
beavatkozásokkal 

2016.09.30-
2019.06.30.

81.889.764

Élőhely-védelem, és 
helyreállítás a Kis-Balaton 
medence és a Nyugat-
Külső-Somogy kistájakon

2016.10.19-
2019.09.30

334.645.669

Földtani örökségünk 
védelme és bemutatása a 
Bakony–Balaton 
Geoparkban

2016.09.29 -
2019.12.31.

127.559.055

A Hévízí-tó átfogó 
tóvédelmi programjának 
megvalósítása

2017.01.26. -
2020.12.31. 

521.181.102

Vizes-élőhely rekonstrukciók 
a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság Somogy- és 
Zala megyei területein

2016.12.01-
2020.06.30.

362.204.724

A területi jelenlét és 
természetvédelmi őrzés 
hatékonyságának javítása 
a természetvédelmi 
őrszolgálatának komplex 
fejlesztésével

2016.09.26. -
2017.12.31. 

115.748.031

A BfNPI működési 
területén Natura 2000 
területet bemutató 
hálózat kialakítása
infrastruktúra-fejlesztéssel

2016.12.01 -
2019.12.31

226.380.355

4.640.401.534 Ft
(9 db KEHOP, 2 GINOP, 2 LIFE, 2 INTERREG)
Ebből:
Turisztikai jellegű 
1,730  Mrd Ft nettó 

Élőhelyfejlesztés és infrastruktúra kialakítás:
2,909 Mrd Ft



A BfNPI egyéb projektjei a Balatoni vízgyűjtő területét érintően (a 2014-
2020 ciklusban)

Projekt címe Időtartama Támogatás 
nettó értékben 

(Ft)

LIFE13 NAT/HU/000183 
„A kerecsensólyom és a 
parlagi sas táplálékbázi-
sának megőrzése a 
Kárpát-medencében”

2014.07.01-
2018.12.31.

33.303.937

DTP1-1-226-2.2 Danube
GeoTour A földtani örök-
ség hasznosítása geopar-
kok fenntartható és 
inno-vatív turisztikai 
fejleszté-sében

2017. 03.15–
2019.06. 30.

77.171.654

GINOP-7.1.5-16-00002 
Kis-Balatoni Látogatóközpont 
kialakítása és a Diás -szigeti 
Fekete István Emlékhely 
fejlesztése

2017.04.01-
2019.04.30.

949 816 536

LIFE13 NAT/HU/000183 

„A kerecsensólyom és a 
parlagi sas táplálékbázi-
sának megőrzése a 
Kárpát-medencében”

2014.07.01-
2018.12.31.

33.303.937 Ft

LIFE 4 Oak Forests, LIFE16 
NAT/IT/000245 
Conservation management 
tools for increasing 
structural and 
compositional biodiversity 
in Natura2000 oak forests

2017. 07.01–
2026.06. 30.

7.950.560 EUR

INTERREG V-A Ausztria-
Magyarország Program 
2014-2020, ATHU003
Fenntartható 
természetturisztikai 
kínálatok fejlesztése és 
optimalizálása Nyugat-
Pannónia védett természeti 
területeinek hálózatában”

2016.05.01-
2020.04.30.

484.300 EUR

DTP1-1-226-2.2 Danube
GeoTour A földtani örökség 
hasznosítása  geoparkok
fenntartható és innovatív 
turisztikai fejlesztésében

2017. 03.15–
2019.06. 30.

257.008 EUR

GINOP-7.1.9-17
Rejtett kincsek a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkban

2018.03.01-
2020.02.29.

372 455 052



 Ürgeállományok részletes  felmérése

 Ürgetelepítések

 Ürgeállományok genetikai állapotának 

vizsgálata

 Citellus Show létrehozása és működtetése  a 

Levendula Házban

 Repterek ürgeállományainak kezelési 

útmutatója

 Szemléletformálás

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság főbb feladatai a 
RAPTORSPREYLIFE nevű, LIFE13NATHU000183 azonosítójú pályázatban

2015-2018.

Teljes támogatás: 194 439 EUR
Önerő: 68 684 EUR
Uniós forrás:  125 755 EUR



Természetvédelmi beavatkozások:

Invazív fafajok (Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima) visszaszorítása

Álló és fekvő holtfa mennyiségének növelése

Faállomány-szerkezet és fajösszetétel természetközelivé tétele

Szemléletformálás

Partnerek: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, Bükki NPI, Duna-Ipoly NPI, Balaton-felvidéki 
NPI, Érmelléki Természetvédelmi és Turisztikai Közhasznú Egyesület, MTA Ökologiai Kutatóközpont, WWF

„Conservation management tools for increasing structural and 
compositional biodiversity in Natura2000 oak forests” 
(LIFE 4 Oak Forests, LIFE16 NAT/IT/000245)

„TÖLGYES LIFE”
Projekt időszak: 2017-2026, Költségvetés: 7 980 586 EUR a teljes projekt költségvetése

Projekt célja: 
A hazai erdők meghatározó tölgyes-élőhelyeinek hosszútávú fennmaradását célzó beavatkozások, eljárások 
kidolgozása és mintaszerű alkalmazása Nemzeti Parki vagyonkezelés alatt álló erdőkben cca 2500 ha

Kezelt élőhelytípusok (BfNP): Pannon molyhos tölgyes (91H0), Pannon 
cseres tölgyes (91M0), Pannon gyertyános-tölgyes (91G0) 



„A földtani örökség hasznosítása dunai

geoparkok fenntartható és innovatív

turisztikai fejlesztésében” 

DTP1-1-226-2

Partnerek: 14 partner 11 országból

Időtartam: 2017/01 – 2019/06

BfNPI projektköltségvetés:
257.008,5 EUR (85 % társfinanszírozás)

BfNPI/Bakony–Balaton UNESCO Geopark projektrészének fő projekteleme: a Hegyestű 
Geológiai Látogatóhely belső kiállításának megújítása, 2 tanösvény felújítása, 1 új 
tanösvény kialakítása. 

A projekt a Duna Transznacionális Programból,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával,
az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 
www.interreg-danube.eu/danube-geotour

DANUBE GeoTour Interreg Dunai GeoTúra

http://www.interreg-danube.eu/danube-geotour


INTERREG V-A Ausztria-Magyarország 
Program 2014-2020, ATHU003

Partnerek: Regionalmanagement Burgenland GmbH (vezető partner), NP Neusiedler See-Seewinkel, 
Burgenland Tourismus, FHNPI, ŐNPI, BfNPI

BfNPI projekt-költségvetése: 484 300 EUR Támogatás intenzitása: 100%

PaNaNet+ projekt 2016.05.01- 2020.04.30

BfNPI főbb projekt-tevékenységei:
• Kápolnapusztai Bivalyrezervátum vonzerőfejlesztése és 

akadálymentesítésének teljesebbé tétele (pl. pallósor 
javítása, „beszélő táblák”, interaktív elemek, stb.)

• A Mura-menti vízi turisztikai bázis továbbfejlesztése 
(napelemes rendszer, fix és mobil hódles, kenuk, stb.), 
akkreditált, nemzetközi kenus túravezető továbbképzés a 
Muránál

• Számos PR tevékenység: kiadványok, rendezvények

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



„A Tihanyi félsziget komplex élőhelyfejlesztése”

A projekt bruttó összköltsége: 450 M Ft

A projekt tervezett időtartama: 2016. 09. 15. – 2019. 05. 30.

A projekt egymással szorosan összefüggő, komplex megoldásokat kíván adni a Tihanyi-félsziget
és tágabb térségének természetvédelmi problémáira, kiemelten a Belső-tó ökológiai
állapotának javítására, a térség gyepterületeinek kezelésére, illetve a természetvédelmi célú
ismeretterjesztésre.

A projekt elemei:  A tihanyi Belső-tó rehabilitációja
- A tóba érkező víz szervesanyag-tartalmának csökkentése érdekében ülepítő tó létesítése
- Az ülepítő tó növényzetének, illetve a tószegély növényzetének szakszerű kezelése
- Napenergiával működő levegőztető-vízforgató berendezések beszerzése és elhelyezése
A gyepkezelés és a legeltetéses állattartás feltételeinek biztosítása
- A nemzeti park tihanyi juhakoljának felújítása és korszerűsítése, vízellátás biztosítása és a 

megközelítő földút időjárásbiztos kialakítása
- A vízellátás biztosítása a szürkemarha állományának állandó legelőin (3 helyszín)
A hagyományos gazdálkodás és a Natura 2000 hálózat bemutatása a Tihanyi-félszigeten
- A Lóczy Lajos tanösvény rekonstrukciója, új tanösvényszakaszok kialakítása a Belső-tónál
- A bemutatás fejlesztése a tanösvényekhez és a Levendula Ház Látogatóközponthoz 

kapcsolódóan



Beruházási helyszínek és tevékenységek

Gyeprekonstrukciók:
•Szőkedencsi fáslegelő, Búzásréti kaszáló, Kápolnapusztai gyepek, 
Látrányi-puszta TT.. Összes érintett terület: 415 ha.
•Kézi és gépi cserjeirtás, szárzúzózás és tisztító kaszálás, biomassza 
eltávolítás.
Vízépítés:
Az Ordacsehi berek (Fonyód, Ordacsehi) vizes rekonstrukcíója.
Vízszint szabályozó műtárgyak építése, mederkotrás, gátak 
javítása, új táplálócsatorna szakasz kiépítése. Érintett terület: 296 
ha.
Eszközbeszerzés:
Gyepkezelés gépeinek beszerzése (erőgép és művelő eszközök)
Szemléletformálás:
• 3 Kiadvány a területek természeti értékeiről.

„Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence
és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon” 

Projektidőszak: 2016–2019

Költségvetés: btto 425 M Ft



Projektidőszak: 2016–2018 | 

Költségvetés: btto 104 M Ft

„Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív 
természetvédelmi  beavatkozásokkal a BfNPI működési területén”

1. Az elektromos hálózaton is fészkelő fehér gólya
fészkelési feltételeinek javítása

2. Odúfészkelő védett és/vagy közösségi
jelentőségű madárfajok fészkelési
feltételeinek javítása

A BfNPI teljes működési területén
o az áramszolgáltatók segítségével

megvalósuló jelentős fejlesztések:
• új fészektartók kihelyezése
• régi fészektartók cseréje
• fészkek kikönnyítése
• üres fészektartókra fonott

alap kihelyezése
• veszélyes közelségben lévő

oszlopkapcsolók és oszlop
transzformátorok
madárbaráttá alakítása
(burkolt vezetékek,
madárkiülők kihelyezése)

o nem villamoshálózaton lévő
gólyafészkek (önálló tartóoszlop,
kémény, épület, stb.) esetében
ezeket a munkákat az Igazgatóság
maga fogja elvégezni

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén előforduló
védett és/vagy közösségi jelentőségű
madárfajok állományainak erősítése, költési
feltételeinek javítása
odúk/fészkelőládák/odútelepek
kihelyezésével.



3. Védett és/vagy közösségi
jelentőségű denevérfajok
állományainak erősítése
denevérházak építésével

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén
előforduló védett és/vagy
közösségi jelentőségű
denevérfajok állományainak
erősítése, nappalozási és
szaporodási feltételeinek javítása
denevérházak építésével.

Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi  
beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

4. Invazív halfajok visszaszorítása,
halevő madarak táplálék
biztosítása

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén 21
helyszínen.

5. Talajszinten és nádasban
fészkelő, előforduló védett és/vagy
közösségi jelentőségű
madárfajainak erősítése

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság három saját
vadgazdálkodási egységén
(természetvédelmi célú, különleges
rendeltetésű vadászterületek) a
vadászható vadfajok
állományszabályozó vadászatával.



Kápolnapuszta és Szőkedencs
• A Kápolnapusztai 

Bivalyrezervátum épületeinek 
korszerűsítése

• legeltetési infrastruktúra 
kialakítása

• Villanypásztor rendszerek 
kiépítése

• Fa karám építése
• Új kút kiépítése
Káli-medence
• Salföldi major szín épületének 

felújítása
• Területkezelések minőségében 

és mennyiségében 
növekedjenek

• Bevonandó területek 
legeltetési infrastruktúrájának 
kialakítása

• Meglévő kutak felújítása
• Új kutak létesítése
• Gázlókialakítás
Eszközbeszerzés
• 3 db pick up
• 2 db erőgép
• Pótkocsik
• Gépek, eszközök

„Legeltetési infrastruktúra átfogó fejlesztése a Káli medence 
és a Kis-Balaton térségében a természetvédelmi célú 
területkezelés biztosítása érdekében”
A projekt költségvetése nettó 369 millió Ft



Projektidőszak: 2016–2019 | Költségvetés: btto 162 M Ft



Felszíni beruházási helyszínek
• Földtudományi jelentőségű 

természetvédelmi területek 
átfogó rekonstrukciója

• Védőtetők és alapszelvények 
felújítása

• Védőkorlátok kialakítása
Barlangok, víznyelők, források
• Omlásveszélyes szakaszok 

stabilizálása
• Kutatások érdekében 

biztonságos, rozsdamentes 
műtárgyak beépítése

• Denevérbarát, élet- és 
természetvédelmi célú 
lezárások

• Víznyelő pontok tisztítása
• A tapolcai Malom-tó 

hidrogeológiai rekonstrukciója
Szemléletformálás
• Földtudományi tematikájú 

tanösvények
• Tájékoztató kiadvány (magyar, 

angol)



Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület: a meredek rézsűt stabilizáló földmű építése



„Vizes élőhelyrekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein”

Vízépítési munkák négy helyszínen:
• Nagybereki Fehérvíz TT. (Somogyszentpál, Táska)
• Pogányvölgyi rétek (Lengyeltóti)
• Szévíz-Principális mente (Gelse, Kilimán)
• Zalakomári madárrezervátum TT. (Zalakomár)

Szemléletformálás
• 2 kiadvány a területek természeti értékeiről

A beruházások során a meglévő műtárgyak felújításával és újak 
építésével 810 ha vizes élőhely állapota javul, vízháztartásuk 
stabilizálódik,  az aszályos időszakok okozta veszélyek 
csökkenthetőek, valamint lehetőség adódik a természetvédelmi 
céloknak és az árvízvédelmi szempontoknak is megfelelő 
vízkormányzásra.

Projektidőszak: 
2017–2020

Költségvetés: 
btto 460 M Ft



„A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura
2000 területeket bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel”

• Projekt tartalma:  
Natura 2000-es területek bemutatása a szemléletformálás és környezeti-nevelés 
jegyében - látogatóközpont létrehozása Ordacsehi berek területén, ,,Erdők Háza” 
bemutatóhely minőségi továbbfejlesztése, tanösvények kialakítása, Natura 2000 
bemutatási terv elkészítése

• A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
2017. 01.01.-2019. 12. 31.

• A projekt bruttó költségvetése: 284,5 M Ft

A projekt elemei:
• Látogatóközpont létesítése Ordacsehiben:

állandó kiállítási lehetőséggel, előadó teremmel 
• Tanösvények: Pallósoros vízi tanösvény, napelemmel 

működő, beszélő táblák + e-tanösvény - letölthető tartalmak
• pihenőhely, asztalok, padok,  parkoló
• Őshonos állat bemutató: Fix karámos legelőkőn a 

tanösvények mentén bemutatva
• Bakonyi Erdők háza bemutatóhely NATURA 2000 bemutatása



Helyi természetvédelmi őri irodák 
felújítása és eszközfejlesztése:
- Tetőszerkezet, hőszigetelő rendszer, 

valamint kémények felújítása, fűtési 
rendszer korszerűsítése

- A vizesblokkok felújítása, az 
elhasználódott irodai bútorok cseréje

- Az érintett őri irodák informatikai 
eszköz fejlesztése 

- Csapadékvíz elvezetése, útburkolat 
javítása és megerősítése

- Az elhasználódott irodai bútorok 
cseréje 

Őrszolgálati mobilitás fejlesztése:
- 4 db platós terepjáró haszongépjármű és 
1 db könnyű terepjáró gépjármű 
beszerzése 
Eszközbeszerzés
- Fotó és videotechnikai eszközök 
- Optikai és elektrooptikai eszközök
- Madarász eszközök 
- Mobilkommunikációs eszközök 
- Rovarfogó eszközök 
- Meteorológiai állomás
- Mikroszkóp
- Kétszemélyes gumicsónak 

„A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés 
hatékonyságának javítása a BfNPI
természetvédelmi őrszolgálatának komplex 
fejlesztésével”

Zalaszántó Kotsy-malom

Kis-Balaton Kutatóház

Salföldi major

Bakonybél Erdőkháza

Költségvetés: 115,75 M Ft



Fő pályázó: BfNPI
Konzorciumi tagok:
- Hévíz Város Önkormányzat
- Hévízgyógyfürdő és Szent András 

Reumakórház
- A Hévízi-tó és Felszín Alatti 

Vízgyűjtő Területének 
Környezetvédelme Alapítvány

Főbb projektcélok:
- A Hévízi-tó Természetvédelmi 

Terület élőhelyeinek rehabilitációja
- A Hévízi-csatornában előforduló 

idegenhonos növény és állatfajok 
állományainak visszaszorítása

- A Hévízi-tó vízszint szabályozási és 
vízkormányzási rendszerének 
rekonstrukciója

A Hévízi-tó TT-nek, a Hévízi-
csatornának és a Hévíz-Keszthelyi-
lápnak,, a bemutatási 
infrastruktúrájának a fejlesztése:
- Vízi tanösvény kialakítása éHévízi-tó 

TT tanösvény kialakítása
- Theodosius tanösvény kialakítása

„A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának 
megvalósítása”   Projektidőszak: 2017–2020 

Költségvetés: 661,9 M Ft

Hévízi-tó Hévízi kifolyó 



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

GINOP-7.1.5-16-2016-00002 (Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése)

Elnyert támogatás: 949, 81 M Ft, a projekt összköltségvetése: 958 266 925 Ft, önerő: 8 450 389 Ft 
A projekt tervezett megkezdése: 2016. első félév
A projekt időtartama: 2017.04.01. – 2019.04.30

Projektelemek az alábbiakat tartalmazzák:
 a turistafogadás feltételeinek létrehozását , 
 mozitermet, többfunkciós előadótermet és büfét; 
 tanösvény,t madár voliereket , 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  golfautól); kenuk beszerzését (9 db)
 monokulárok, spektív beszerzését;





GINOP 7.1.9-2017 - Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban   
Lóczy-barlang bemutatóhely, Balatonfüred, Salföldi Major, Hegyestű, Tapolca

Támogatási összeg: 372,45 M Ft
Fogadóépület kialakítása info ponttal, automatával, pénztár és bolt egyben, kiállítótér, 
kulturált mellékhelyiség 
Szabadtéri bemutató kialakítása, interaktív kiállítási elemek (magyar, angol és német 
nyelven), padok. Innen lépcső vezet a Tamás-hegyre, fedett bemenet a barlangba.
Bányaudvarban a geoparkkal kapcsolatos tanösvény létrehozása, a geológiai sokféleség 
bemutatására az UNESCO címet elnyert Bakony–Balaton Geoparkban.
A bányaudvarban megfelelő parkolási és kerékpár tárolási lehetőség kialakítása.
Közművek helyszínre vezetése, tereprendezés, kapcsolódó út javítása.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

www.bfnp.hu


