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Bevezetés 

A Dél-Zala Aktív Turisztikai Desztináció stratégiai dokumentuma alapján 
meghatározásra került a cselekvési terv a térség (Murafölde és Kis-Balaton) 
helyzetértékelésben azonosított erősségei és gyengeségei alapján. 

A projektterv azon kiemelt fontosságú cselekvéseket dolgozza fel, amelyek 
megvalósítása esetén a térség egy, a szűkebben értelmezett nemzetközi és a hazai 
térben is versenyképes aktív turisztikai desztinációvá válhat. 

A projektek megfogalmazásánál kiemelt szerepet kapott a fenntarthatóság három 
tekintetben is: 

- Gazdasági fenntarthatóság, azaz olyan projektek kerültek összeállításra, amelyek 
megvalósítási költségei összhangban állnak annak várható – teljes desztinációra 
gyakorolt – hatásával, valamint az üzemeltetés pénzügyi szempontból is 
hosszútávon biztosított. 

- Környezeti fenntarthatóság, azaz a projektek megvalósítása kiemelt figyelmet 
szentel a térség fő erősségének, a természeti-környezeti adottságok 
megőrzésének, valamint arra, hogy a működtetés a lehető legkisebb környezeti 
terheléssel, ökológiai lábnyommal bírjon. 

- Társadalmi fenntarthatóság, azaz a projektek lehetőség szerint a helyben 
elérhető emberi erőforrásokra épüljenek, bevonva a már most is aktív turisztikai 
szereplőket, valamint a lehetőségek bővülése által új munkahelyeket 
eredményezzenek. 

A projektek tervezése során figyelembe vettük, hogy a Dél-Zala térség két 
altérségének – Muraföldének és Kis-Balatonnak – a turisztikai kínálata jelenleg 
kétarcú: Murafölde mind szolgáltatók, mind attrakciók, mind aktív turisztikai 
szálláshelyek tekintetében elmaradást mutat a Kis-Balaton vidékéhez képest. Ennek 
fényében a projektek nagyságrendileg 2/3-1/3 arányban érintik Murafölde és Kis-
Balaton területét. 

Az aktív turisztikai desztinációfejlesztés előfeltétele az aktív turisztikai 
infrastruktúra kiépítése, azaz a hiányzó infrastruktúra létrehozása, valamint a 
meglévő szakaszokon a táblázás megvalósítása – legyen szó kerékpáros, gyalogos 
vagy vízi turizmusról. 

A kulcs aktív turisztikai infrastruktúrafejlesztési projektek az alábbiak: 

a.) Kerékpáros turizmus:  

Murafölde kerékpáros kör 1. fázisának megvalósítása Nagykanizsa – Isten 
dombja – Bázakerettye – Lendva szakaszon 

Kis-Balaton kerékpáros kör hiányzó szakaszainak megépítése a kör bezárása 
(Nagykanizsa – Zalaszabar – Kányavári-sziget – Zalakaros – Nagykanizsa), 
összekapcsolása a Balaton körrel 

b.) Gyalogos turizmus:  

Új gyalogos túraútvonal kialakítása, amely a legszebb dombtetőket mutatja be 
a Kis-Balaton vidékét és Muraföldét bejárva. A Dél-Zala Dombtetői bakancsos 
turista útvonal meglévő szakaszok bevonásával és új szakaszok kijelölésével 
valósul meg. 

c.) Vízi turizmus: 

A Murán, Lendván, Kerkán a vízi turizmus infrastrukturális adottságainak 
fejlesztése, új kikötők, be- és kiszállópontok és megállóhelyek létesítése 
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Az infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódóan a projektcsomagok minden esetben 
szolgáltatásfejlesztési elemeket is tartalmaznak a turisztikai szolgáltatások 
minőségének javítása érdekében.  

A világon is egyedülálló attrakciófejlesztést is tervezünk: célunk egy részben víz alatti 
madármegfigyelő központ megvalósítása Fenékpusztán, amely lehetőséget biztosít 
a madárvilág testközelből történő megfigyelésére. 

 

Az aktív turisztikai célcsoportok minőségi kiszolgálását szolgálják az aktív turisztikai 
központok is, amelyek komplex kínálatuk révén nemcsak a minőségi kikapcsolódást 
biztosítják az ideérkező turisták számára, de programkínálatuknak köszönhetően a 
térségben eltöltött napok számát is jelentősen képesek lesznek megnövelni.  

A kiemelt projektek között szerepel az egységes térségi brand kialakítása, amely nem 
csupán az arculati és információs és kommunikációs elemekre terjed ki, de magában 
foglalja a térségi védjegy és egy térségi turisztikai minőségbiztosítási rendszer 
kialakítását annak érdekében, hogy a térség ne csupán vonzó legyen, de az 
ügyfélélményben is kiemelkedő, emlékezetes élményt tudjon nyújtani. 

A Dél-Zala desztináció szolgáltatások, szálláshelyek tekintetében jelenleg kettőséget 
mutat: a Kis-Balaton vidéke minőségi szálláshelyekkel jelen pillanatban is jól ellátott, 
azonban a Murafölde térségében minőségi szálláshelyek nem találhatóak. Ezért egyik 
projektjavaslatunk a különböző, különleges szállások típusterveinek kidolgozására 
és pilot projektként néhány szállás megvalósítására irányul. A prémium erdei 
lombkoronaszálláshely, Muraparti minőségi szálláshely és a dombtetőszállás 
elkészült terveit a helyi vállalkozók is díjmentesen átvehetik megvalósításra.  

A térség ismertségének növelése alapvető fontosságú, így a térségen átutazó éves 
szinten 5.000.000 turista számára egyedi, desztinációképző vonzerő létrehozására 
törekszünk, az autópálya mellett megvalósuló Szarvas Landmark formájában. Jelen 
projektterv a műalkotás előkészítését tartalmazza építészeti-művészeti 
koncepcióterv, megvalósíthatósági tanulmány, valamint engedélyezési tervek 
elkészítésének támogatásával. 

A projekttervekben említésre kerülő térségi szervezet feladatai és a létrehozásához 
szükséges költségek a Szervezeti és Pénzügyi Tervben találhatók. 
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1. Murafölde és Kis-Balaton 
kerékpáros körök projektcsomag 

1.1. Murafölde és Kis-Balaton kerékpáros körök 
kialakítása 

Projekt címe 

Murafölde és Kis-Balaton kerékpáros körök kialakítása 

Projekt rövid összefoglalása 

A projekt célja a térség kiemelt turisztikai célcsoportja (aktív turisták: kerékpárosok) 
számára biztonságos, komfortos, jó minőségű, a helyi természeti értékeket és látnivalókat 
felfűző kerékpáros úthálózat kialakítása.  

Alapadatok 

Projektgazda Érintett önkormányzatok, Magyar Közút Nonprofit Zrt.,  
Beruházás lebonyolító: BMSK Zrt. 

Partnerek 
Önkormányzati társulás (térségi szervezet), 
ingatlantulajdonos magánszemélyek, Zalaerdő Zrt, Balaton-
felvidéki Nemzeti Park, ITM 

Megvalósítási helyszín(ek) 

Murafölde kör (1. fázis) gerincút, 100 km: Nagykanizsa, 
Csónakázó-tó – Nagykanizsa történeti belváros – Zsigárd-
major – Homokkomárom – Obornak – Isten Dombja – 
Gurgó-hegy – Valkonya – Borsfa – Kistolmács - 
Bázakerettye – Lispeszentadorján – Kiscsehi – Vétyemi 
ősbükkös – Tormafölde – Szécsisziget – Lovászi – 
Lendvadedes – Lendva (SLO)  
Kis-Balaton kör, 95 km: Nagykanizsa Csónakázó-tó – 
Nagykanizsa történeti belváros – Főrhénci-hegy – Újudvar – 
Nagybakónak – Zalaújlak - Zalamerenye – Garabonc – 
Nagyrada szőlőhegy – Zalaszabar – Egeraracsa, Pogányvár – 
Kis-Balaton gát – Zalavár – Kányavári-sziget – 
Kápolnapuszta bivalyrezervátum – Zalakaros – Galambok – 
Nagyrécse – Nagykanizsa Csónakázó-tó 
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Térkép 

 
Murafölde kerékpáros kör 1. fázis, 100 km (gerincút) 

 
Kis-Balaton kerékpáros kör, 95 km 

 

 
Murafölde kör, 222 km (távlati terv) 

Projekt tartalma 

A projekt célja a térség kiemelt turisztikai célcsoportja (aktív turisták: kerékpárosok) 
számára biztonságos, komfortos, jó minőségű, a helyi természeti értékeket és látnivalókat 
felfűző kerékpáros úthálózat kialakítása. A projekt keretében megvalósul a Murafölde kör 
1. üteme, mely egy 100 km hosszúságú gerincútvonalat képez a térségben. Ebből az 
útvonalból a kisebb, térségi útvonalak ágaznak majd ki egy jól járható, a teljes régiót feltáró 
hálózatot képezve. A gerincút felhasználásával a fejlesztés 2. ütemében kiépülhet a teljes, 
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222 km hosszúságú Murafölde kör. Az útvonal önálló kerékpárútat, vegyes forgalmú 
(erdészeti, mezőgazdasági) szilárd vagy stabilizált burkolatú utakat, kisforgalmú közúti 
szakaszokat tartalmaz és útirányjelző táblarendszerrel egészül ki. Szintén a projekt 
keretében kerül kialakításra a 95 km hosszúságú Kis-Balaton kör, mely a Kis-Balaton 
térségében jelenleg is működő hálózatot jelentősen kibővítve megteremti a kerékpáros 
kapcsolatot a Mura vidék és a Balaton között. Így a Kis-Balaton térség szervesen 
kapcsolódik a Balaton kerékpáros körhöz, a Balaton Kiemelt Turisztikai Desztinációhoz, a 
Murafölde kör pedig szervesen kapcsolódik Szlovénia egyik legnépszerűbb turisztikai 
desztinációjához, Lendvához és a Muravidékhez. A kerékpáros körök egyfajta egymáshoz 
fűződő láncelemenként kapcsolják össze a térségeket, így nyitva meg Dél-Zalát a már 
meglévő turisztikai desztinációkhoz, azokat küldő piacokként beépítve. Emellett a 
legfontosabb belépési pontokat is felfűzi (Balaton, Zalaszabar, Zalakaros, Nagykanizsa, 
Lendva). 

A létrejövő két kerékpáros kör önmagában is desztinációképző hatással bír, hiszen olyan 
kezdő és haladó célcsoportok számára is élményszerű kihívást jelent, amelynek teljesítése 
egy új vonzerő lehet a térség számára. 

A kerékpáros körök nyomvonalának meghatározásakor egyértelmű cél volt, hogy a meglévő 
természetes és épített adottságok mellett az Aktív Turisztikai Stratégiában és Cselekvési 
Tervben megjelölt kiemelt fejlesztések, attrakciók szinte mindegyikét felfűzze, így a 
kerékpározás mellett élmények sokaságát kínálja az idelátogató turisták számára. 

Murafölde kerékpáros kör (Nagykanizsa – Isten dombja – Bázakerettye – Lendva kör): 
teljes hossz: 100 km, beavatkozással érintett 37 km az alábbiak szerint: 

Palin - Zsigárdmajor 2 200 m 
vegyeshasználatú út 

építése 

Zsigárdmajor - Homokkomárom 3 800 m 
vegyeshasználatú út 

építése 

Homokkomárom zarándokhely - Obornak 3 300 m földút stabilizálás 

Obornak - Isten dombja (utolsó szakasz) 1 000 m vegyeshasználatú út 
építése 

Isten dombja – Oltárci vadászház 2 800 m földút stabilizálás 

Oltárci vadászház - Szuloki út 7 000 m stabilizált út javítás 

Szuloki út - Gurgó-hegy - Valkonya - Borsfa 
- Kistolmács 

10 500 
m 

földút stabilizálás 

Kerkateskánd-Lovászi (“elkerülő”) 1 600 m földút stabilizálás 

Lovászi - Dedes-hegy 4 800 m földút stabilizálás 

A beavatkozással nem érintett, 64 km hosszúságon útirányjelző táblák kihelyezése 
szükséges. 

Kis-Balaton kerékpáros kör teljes hossz: 95 km, beavatkozással érintett 19,2 km az 
alábbiak szerint: 

Nagyrada kilátó - Petőfi utca Orosztonyi útig 2 000 m önálló kerékpárút építés 

Zalakaros - Zalaszabar 2 800 m önálló kerékpárút építés 

Zalaújlak - Zalamerenye 2 600 m önálló kerékpárút építés 

Nagybakónak - Zalaújlak 5 500 m önálló kerékpárút építés 

Főrhénchegy - Újudvari TV-torony 3 700 m vegyeshasználatú út 
építése 

Nagyrécse dél - Nagykanizsa Csónakázó-tó 2 600 m önálló kerékpárút építés 
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A beavatkozással nem érintett, 75,8 km hosszúságon útirányjelző táblák kihelyezése 
szükséges. 

A projekt megvalósítás első fázisában a teljes megyére kiterjedő kerékpárforgalmi hálózati 
terv, majd a beavatkozással érintett szakaszokra engedélyes és kiviteli tervek készítése 
szükséges. Ezek alapján a megvalósítás, kivitelezés költségei pontosíthatók. 

Érintett célcsoport 

- a kerékpáros turizmusban érintett célcsoportok 
- alkalmi kerékpáros üdülők 
- mindennapi közlekedők 

Eredmények 

A fejlesztésnek köszönhetően a térségben jelentősen bővül a biztonságos, komfortos, 
attraktív kerékpáros úthálózat, ezáltal megnő az idelátogató aktív- és kerékpározásra 
nyitott turisták száma, a térségben töltött átlagos idő 1-2-3 napról jelentősen, akár 4-5-
6-7 napra is megnőhet. A kerékpáros körök mentén található szolgáltatók forgalma és 
árbevétele szintén nő. E mellett a kerékpáros turizmus fejlesztése által csökken a 
gépjárműforgalom és a környezeti terhelés, ami hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-Zalai régió 
vonzereje hosszú távon is megmaradjon. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

megépített új kerékpáros szakaszok 56,2 km 

kitáblázott kerékpáros útvonalak 139,8 km 

Költségvetés 

Összköltség 

- KHT, engedélyes és kiviteli tervek 
készítése:  
243,4 millió Ft 

- Építési beruházás: 8 025 millió Ft 
- Kerékpáros útvonal táblázás: 27,96 millió 

Ft 
- Összesen: 8 296,36 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források TOP Plusz  

Hazai források  

Egyéb források  

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x x   

A projekt előkészítettsége 

Nyomvonal javaslat készült, a tervezés még nem indul el. A megyei kerékpárforgalmi 
hálózati terv elkészítése mielőbb szükséges. 
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A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

A fejlesztendő útvonalak a magyar állam, Magyar Közút, helyi önkormányzatok és a 
Zalaerdő tulajdonában, ill. vagyonkezelésében vannak. A tulajdonviszonyok pontos 
feltárása a tervezési feladat része. Építési beruházás csak rendezett tulajdonviszonyok 
mellett lehetséges. 

Megvalósítás elemei, 
lépései Költség (millió Ft) Időtartam 

Megyei kerékpárforgalmi 
hálózat terv készítése 15 2022, 5 hónap 

Engedélyes és kiviteli tervek 
készítése 

228,4 2022-2023, 18 hónap 

Kivitelezés, építés 8 025 2024-2025, 24 hónap 

Kivitelezés, táblázás 27,96 2024-2025, 24 hónap 
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Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi 

Natura 2000 és egyéb védett területeken a tervezés és 
engedélyeztetés elhúzódik vagy ellehetetlenül – közepes 
kockázat. A kockázatot csökkenti a tény, hogy a körök 
meglévő, alacsonyforgalmú utak mentén létesülnek, 
jelentős részben útvonalkijelöléssel, nem építéssel.  

Jogi 

Közbeszerzési eljárások elhúzódása – alacsony kockázat 
Ingatlanok megszerzése elhúzódik – alacsony kockázatot 
jelent, mivel a fejlesztendő útvonalak a magyar állam, a 
Magyar Közút, a helyi önkormányzatok és a Zalaerdő 
tulajdonában, ill. vagyonkezelésében állnak. 

Pénzügyi 
Tervezői és kivitelezési költségek emelkedése – közepes 
kockázat 
 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye Települési önkormányzatok, Magyar Közút, Zalaerdő Zrt. 

Üzemeltetés feltételei 
Települési önkormányzatok, Magyar Közút, Zalaerdő Zrt. a 
kezelésükben lévő kerékpárutakra és egyéb utakra 
finanszírozást kap. 

Üzemeltetés tervezett 
időbeli ütemezése 

folyamatos 

Bevételek 

Támogatások 
Az útvonalak közvetett bevételt generálnak a térségben, az 
aktív turisztikai alapinfrastruktúra létrehozásához 
szükségesek. 

Üzleti bevételek 

Egyéb 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, üzemeltetés 

Az üzemeltetést, karbantartást a fentiekben említett 
szervezetek alapfeladatellátás keretein belül végzik, az 
ehhez szükséges költségeket éves költségvetésükben előre 
betervezik. 

Humán erőforrás  

Marketing, hirdetés, PR  

Egyéb  
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1.2. Kerékpárosbarát szolgáltatások létesítése 
Projekt címe 

Kerékpárosbarát szolgáltatások fejlesztése 

Projekt rövid összefoglalása 

Térségi kiterjedésű, minőségbiztosított, kiszámítható, színvonalas kerékpárosbarát 
szolgáltató rendszer létrehozása 

Alapadatok 

Projektgazda 
Önkormányzati társulás (térségi szervezet) 
Beruházás lebonyolító: BMSK Zrt. 

Partnerek 
Önkormányzatok, turisztikai vállalkozások, civil szervezetek, 
Zalaerdő Zrt., Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Megvalósítási helyszín(ek) 
A teljes térségben 40 kerékpárosbarát szolgáltató és 30 
pihenőhely a kerékpáros útvonalak mentén, azokhoz 
kapcsolódva a hálózat mentén egyenletesen elosztva 

Projekt tartalma 

Térségi kiterjedésű, minőségbiztosított, kiszámítható, színvonalas kerékpárosbarát 
szolgáltató rendszer létrehozása 
A Kis-Balaton és Murafölde térség teljes területén elérhető, a kerékpáros úthálózathoz 
kapcsolódó, minősített szolgáltatások rendszere, amely részben meglévő szolgáltatási 
pontok, attrakciós pontok, vendéglátóhelyek és szálláshelyek kerékpárosbarát 
szolgáltatásfejlesztésével, részben önálló kerékpáros pihenőpontok létrehozásával valósul 
meg. (A pihenőpontok részben a gyalogos- és lovas turizmust is szolgálják, amennyiben 
ilyen túraútvonalakkal is érintett helyszíneken hozzák létre ezeket.) A térségi rendszer egy 
országos szinten bevezetendő, a nemzetközi gyakorlathoz illeszkedő kritérium rendszeren 
és működési modellen alapul, mely az AÖFK és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
központi koordinációjával, térségi partnerek bevonásával működik. 
Tevékenységek:  

- Szálláshelyekhez kapcsolódó fejlesztések: 
o zárt kerékpártároló létrehozása 
o elektromos kerékpár töltés lehetőségének kialakítása a tárolókban 
o kerékpáros szervízcsomag (alap szerszámkészlet, pót belső gumik és 

alkatrészek) 
- Attrakciós pontok, vendéglátóhelyekhez kapcsolódó fejlesztések: 

o kerékpár parkoló kialakítása biztonságtechnikai megoldásokkal 
o kerékpáros szervízcsomag (alap szerszámkészlet, pót belső gumik és 

alkatrészek) 
o elektromos kerékpár töltőpont kialakítása 

- Pihenőpontok:  
o Fedett, étkezésre és helyenként bivakolásra is alkalmas, legalább 10 fő 

befogadóképességű, kerékpár parkolóval, szerelő állvánnyal is rendelkező 
pihenők létrehozása a kerékpáros útvonalak mentén a szolgáltatópontokkal 
gyengén ellátott területeken, oly módon elhelyezve, hogy legalább 10 km-
enként elérhető legyen egy pihenőpont. Közmű ellátottság esetén a pihenők 
további szolgáltatásokkal bővíthetők (pl. vízvételi lehetőség, elektromos 
töltés)  

Érintett célcsoport 

● a kerékpáros turizmusban érintett célcsoportok 
● alkalmi kerékpáros üdülők 

Eredmények 
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Önálló vonzerőt teremtő, egyedülálló szolgáltatási rendszer, javuló imázs, több foglalás, 
több vendég, több értékesített szálláshely és szolgáltatás, növekvő árbevétel, minőségi 
munkahelyek a fiatalok visszacsábítására, elvándorlás megállítására. E mellett a 
kerékpáros turizmus fejlesztése által csökken a gépjárműforgalom és a környezeti 
terhelés, ami hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-Zalai régió vonzereje hosszú távon is 
megmaradjon. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

Kerékpárosbarát szolgáltatók (vendéglátók, 
szálláshelyek, attrakciók) száma 40 db 

Kerékpáros pihenő pontok száma 30 db 

Árbevétel növekedés 

közvetett árbevétel növekedés 
szolgáltatóknál, szállásadóknál 

(vendégforgalom növekedése) kb. 60 
mFt/év 

Költségvetés 

Összköltség 

- Kerékpárosbarát szolgáltató hálózat szervezése, 
minősítések, szerződéskötés 10 mFt 

- Kerékpárosbarát szolgáltatási pontok fejlesztése 
szálláshelyeken (10 db) helyszínenként 12 mFt, 
vendéglátóhelyeken (20 db) és attrakciós pontokon (10 
db) 5-5 mFt, összesen 270 mFt 

- Kerékpáros pihenőpontok fejlesztése, helyszínenként 30 
x 12 mFt, összesen 360 mFt 

Összesen: 640 mFt 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források TOP Plusz (pihenőpontok és szolgáltatóhálózat létrehozása 
esetében) 

Hazai források egyedi (szolgáltatópontok fejlesztése tekintetében) 

Egyéb források 
magántőke (szolgáltatópontok esetében szolgáltatók 50%-
os önrésze) 

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x x   

A projekt előkészítettsége 

Országos szinten bevezetendő, a nemzetközi gyakorlathoz illeszkedő kerékpárosbarát 
kritérium rendszer és működési modell kidolgozásra került. A rendszer az AÖFK és a 
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség központi koordinációjával, térségi partnerek 
bevonásával működik. 
Kerékpáros pihenőhelyekre az ITM és a Magyar Közút NZrt. minta terveket készített, melyek 
átvehetők, így csak adaptációra van szükség. 
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A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

A szolgáltatási és pihenőpontokat olyan helyszínen szükséges megvalósítani, ahol a 
tulajdonviszonyok rendezettek.  

Megvalósítás elemei, 
lépései 

Költség (millió Ft) Időtartam 

tervezés, előkészítés, 
közbeszerzés 

40 2022-2023 

eszközbeszerzés, 
beruházások 600 2023-2025 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi Érzékeny területeken a pihenőhelyek építését nem engedélyezik a 
hatóságok – alacsony kockázat 

Jogi 
Rendezetlen ingatlanok miatt pihenőhelyek építése elhúzódik – 
alacsony kockázat 

Pénzügyi 
Építési és eszköz beszerzési költségek emelkednek – közepes 
kockázat 

Egyéb Kivitelező kapacitás hiánya – közepes kockázat 
Szolgáltató partnerek hiánya – alacsony kockázat 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető 
személye 

Pihenőhelyek esetén Térségi szervezet 
Kerékpárosbarát szolgáltatópontok esetében a kedvezményezett 
szolgáltatók. 

Üzemeltetés 
feltételei 

Az egyes szolgáltatók esetében a kerékpárosbarát szolgáltatások 
nyújtása többlet humán kapacitást nem igényel. A szükséges 
eszközök beszerzése a projekt keretén belül tervezett.  A 
kerékpárosbarát hálózat térségi koordinációját a projekttől 
függetlenül végzi az AÖFK-MAKETUSZ a térségi szervezet 
bevonásával. 

Üzemeltetés 
tervezett időbeli 
ütemezése 

évente március 1-november 30-ig  

Bevételek 

Támogatások  

Üzleti bevételek 
közvetett árbevétel növekedés szolgáltatóknál, szállásadóknál 
(vendégforgalom növekedése) kb. 60 mFt/év 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, 
üzemeltetés 

Szolgáltatási pontokon külön számottevő üzemeltetési 
költségtöbblet nem merül fel. Pihenőpontok fenntartása: 500eFt/db 
évente, összesen 15 mFt/év. 

Humán erőforrás 
Kerékpárosbarát szolgáltatások nyújtása többlet humán kapacitást 
nem igényel. Pihenőpontok fenntartása humán erőforrás igényét a 
fenti 15 m Ft/év költség tartalmazza.  

Marketing, 
hirdetés, PR 

Önálló költségvetése nincs, a térségi vagy országos 
marketingkereten belüli tétel. 

Egyéb Pihenőhelyek amortizációja kb. 25 mFt/év  
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1.3. Kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása 

Projekt címe 

Kerékpárkölcsönző hálózat létrehozása 

Projekt rövid összefoglalása 

Térségi kiterjedésű, magas szintű, rugalmas alap- és kiegészítő szolgáltatást nyújtó, rugalmas 
eszköz (jármód) váltópont rendszerű kerékpáros kölcsönzőhálózat kialakítása 

Alapadatok 

Projektgazda Önkormányzati társulás (térségi szervezet), Beruházás 
lebonyolító: BMSK Zrt. 

Partnerek Önkormányzatok, turisztikai vállalkozások, civil szervezetek, 
Zalaerdő, Balaton-felvidéki Nemzeti Park,  

Megvalósítási 
helyszín(ek) 

A teljes térségben 3 központ (Zalaszabar, Lispeszentadorján és 
Nagykanizsa Csónakázó-tó) és további 15 kölcsönzőpont 

Térkép  
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Projekt tartalma 

Térségi kiterjedésű, magas szintű, rugalmas alap- és kiegészítő szolgáltatást nyújtó, eszköz 
(jármód) váltópont rendszerű kerékpáros kölcsönzőhálózat kialakítása 
A Kis-Balaton és Murafölde térség teljes területén igénybe vehető kerékpár kölcsönző 
rendszer, amely a térségbe kerékpáros turisztikai vagy üdülési céllal érkező vendégek számára 
megfelelő típus- és méretválasztékban, az eszközfelvételi és -leadási pontok rugalmas 
megválasztásának lehetőségével, szerviz-, műszaki mentés- és transzfer kiegészítő 
szolgáltatásokkal, túravezetéssel nyújt kerékpár kölcsönzési lehetőséget. A fejlesztés célja, 
hogy a 2-3 napos, vagy ennél hosszabb tartózkodás esetén legalább fél napot kerékpáros 
kirándulással töltsenek a térségbe látogató vendégek. 

Tevékenységek:  
- Szolgáltatásfejlesztés: 

o kölcsönző rendszer kidolgozása, logisztika, applikáció 
o logisztikai-, túraszervező- és szervizközpontok létrehozása 

- Eszközbeszerzés: 
o Összesen 300 db terep, túra és gyermekkerékpárok, pedelec kerékpárok 

megfelelő méretválasztékkal (2/3 pedelec, 1/3 hagyományos) 
o kiegészítő felszerelés (táska, sisak, gyerekülés stb.) 
o szervizeszközök, alkatrészek, műszaki és EÜ csomagok 

- Építés:  
o Központi szervíz és raktár létrehozása, 3 db (Kis-Balaton, Murafölde, 

Nagykanizsa, Aktív Turisztikai Központokhoz kapcsolható) 
o Kerékpár tárolók, támaszok és gyorsszervíz kialakítása a kölcsönzési pontokon 

(meglévő szálláshelyekhez, vendéglátóhelyekhez, egyéb szolgáltatási- és 
attrakciós pontokhoz kapcsolható) 

- Jármű beszerzés: 
o Transzfer kisbusz (3 db) 
o Kerékpár szállító utánfutó (3 db) beszerzése 

Érintett célcsoport 

- térségbe látogató vendégek, különösen családok 
- kifejezetten kerékpározás céljából a térségbe látogató vendégek 
- inaktív, de megfelelő szolgáltatások rendelkezésre állása esetén kerékpározásra 

nyitott turisták 

Eredmények 

Önálló vonzerőt teremtő, egyedülálló szolgáltatási rendszer, javuló imázs, több foglalás, több 
vendég, több értékesített szálláshely és szolgáltatás, növekvő árbevétel, minőségi 
munkahelyek a fiatalok visszacsábítására, elvándorlás megállítására. Emellett a kerékpáros 
turizmus fejlesztése által csökken a gépjárműforgalom és a környezeti terhelés, ami 
hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-Zalai régió vonzereje hosszú távon is megmaradjon. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

új szolgáltatások száma 1 db 

Kölcsönző központok 
száma 

3 db 

kölcsönzési pontok száma 15 db 

kerékpárok száma 300 db 

árbevétel növekedés 
144 m Ft/év közvetlen árbevétel (300 kerékpár, 80 kölcsönzési 
nap/év, átlag 6000 Ft/kölcsönzés); 5 m Ft túraszervezés, 
vezetés, transzfer 
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Költségvetés 

Összköltség 

- Logisztikai és kölcsönző rendszer kialakítása (app és háttér 
támogatás), projekt előkészítés, közbeszerzés: 30 mFt 

- Kölcsönző központok létrehozása helyszínenként 70 mFt, 
összesen 210 mFt 

- Kölcsönzési pontok fejlesztése, helyszínenként 6 mFt, 
összesen 90 mFt 

- Pedelec kerékpárok beszerzése 200 db, 200 mFt 
- Hagyományos kerékpárok beszerzése 100 db, 20 mFt 
- Felszerelési cikkek, szervízeszközök beszerzése 10 mFt 
- Nyomkövető rendszer kialakítása ebikeokra: 10 m Ft 
- Transzfer kisbusz beszerzése egyenként 15 mFt, összesen 45 

mFt 
- Kerékpárszállító utánfutó egyenként 3 mFt, összesen 9 mFt 

Összesen: 624 mFt 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források TOP Plusz (amennyiben a kölcsönző pontok a térségi szervezet 
tulajdonában vannak) 

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x    

A projekt előkészítettsége 

Projektterv szintű kidolgozottság, koncepcionális előkészítettség 

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

A központok és kölcsönző pontok elhelyezése csak olyan helyszínen javasolt, melyek esetén 
a tulajdonviszonyok rendezettek.  

Megvalósítás elemei, 
lépései Költség (millió Ft) Időtartam 

tervezés, előkészítés, 
közbeszerzés 

30 2022 

eszközbeszerzés, 
beruházások 594 2022-2023 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi nem releváns 

Jogi nem releváns 

Pénzügyi 

Építési és eszköz beszerzési költségek emelkednek – közepes 
kockázat 
Kivitelező kapacitás hiánya – közepes kockázat 
Nem megfelelő szervízhálózat – alacsony kockázat 
Építési és eszköz beszerzési költségek emelkednek – közepes 
kockázat 
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Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye Térségi szervezet 

Üzemeltetés feltételei nem 

Üzemeltetés tervezett 
időbeli ütemezése 

A rendszer évente március 1-november 30 között üzemelne, 
ezen belül a csúcs időszak május és szeptember között van, 
évente átlagosan 150 kerékpározásra alkalmas nappal lehet 
számolni. 

Bevételek 

Támogatások Szponzor (pl. MVM): 10 mFt/év 

Üzleti bevételek 
144 mFt/év közvetlen árbevétel (300 kerékpár, 80 kölcsönzési 
nap/év, átlag 6000Ft/kölcsönzés) 
5 mFt túraszervezés, vezetés, transzfer 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, üzemeltetés 

kerékpárok: 300*50.000 Ft/év, összesen 15 mFt 
központok: 3 x 5 mFt/év, összesen 15 mFt 
kölcsönző pontok: 15 x 1 mFt/év, összesen 15 mFt 
applikáció: 3 mFt/év 

Humán erőforrás: központok: 3*12 mFt/év, összesen 36 mFt/év 

Marketing, hirdetés, PR 6 mFt/év 

Egyéb amortizáció 25 mFt/év 
kölcsönző pontok jutaléka 15 x 2 mFt/év, összesen 30 mFt/év 
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2. Mura-Kerka-Lendva vízi 
turisztikai projektcsomag 

2.1. Mura-Kerka-Lendva csatorna: vízi 
turisztikai útvonalak, ki- és beszállóhelyek, 
megállóhelyek fejlesztése 

Projekt címe 

Mura-Kerka-Lendva csatorna: vízi turisztikai útvonalak, ki- és beszállóhelyek, 
megállóhelyek fejlesztése 

Projekt rövid összefoglalása 

A projekt eredményeképp olyan kis beruházást igénylő ki- és beszállóhelyek jönnek létre a 
Mura mentén, melyek biztonságos kikötést biztosítanak a túrázóknak 

Alapadatok 

Projektgazda Kerkaszentkirály és Molnári települések önkormányzatai, 
Beruházás lebonyolító: BMSK Zrt. 

Partnerek Vidra Egyesület, Mura Rafting Egyesület, BfNPI 

Megvalósítási helyszín(ek) 

Kerka folyón: Szécsisziget (ki- és beszálló), Kerkaszentkirály 
(ki- és beszálló) 
Mura folyón: Muraszemenye (Alsószemenye / ki- és 
beszállóhely fejlesztése), Letenye (ki- és 
beszállóhelyfejlesztés), Molnári (megállóhelyfejlesztés) 
Lendva folyón: Kerkaszentkirály (Margitmajor / új ki-és 
beszállóhely 

Térkép  
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Projekt tartalma 

A projekt élményekben gazdag, látványos, biztonságos és nem utolsósorban minőségi 
szolgáltatásokat nyújtó vízi turisztikai útvonal hálózat létrehozását célozza Dél-Zalában.  

A Mura a legfontosabb vízi turisztikai útvonal a térségben. Jelenleg azonban nagyon kevés a 
kiépített, biztonságos ki-és beszállóhely, a folyók nehezen érhetők el, a pihenőhelyek 
nincsenek kellően felszerelve.  

A projekt eredményeképpen olyan kis beruházást igénylő ki- és beszállóhelyek (sólya+ 
betonlépcső) jönnek létre, melyek biztonságos kikötést biztosítanak a túrázók számára. A 
parton pihenőhely (padok, asztalok és esőbeálló) várja a turistákat, akik szemétgyűjtőt és 
illemhelyet is találnak itt. A kikötőhelyek információs pontként is funkcionálnak, ahol a 
turisták a vízitúra útvonalról és a kapcsolódó attrakciókról és szolgáltatásokról 
tájékozódhatnak.  
A ki- és beszállóhelyeken létrejövő infrastruktúrát más túratípusok, azaz a kerékpárral vagy 
gyalogtúrázva érkezők is használhatják, ott megpihenhetnek vagy éppen túratípust válthatnak. 
A Murán megvalósuló projektelemek összhangban állnak a Mura Régió ETT (EGTC) 
kikötőfejlesztési programjával (szinergikus hatás).  
A fejlesztés másik fontos célja, hogy Dél-Zala térségben a Kerka felsőbb szakaszának 
bevonásával növekedjen az evezhető vizek hossza, ez a szécsiszigeti és a zsigárdmajori, 
valamint további négy ki- és beszállóhely létrehozásával biztosított. 

Érintett célcsoport 

- általános és középiskolás diákok;  
- városi, aktív életet élők;  
- sportos nyugdíjasok; 

Eredmények 

A projekt megvalósítása alapvető változásokat indukál a helyi víziturizmusban. A fejlesztésnek 
köszönhetően jelentősen nő az evezhető vizek hossza, valamint a vízi turisztikai 
szolgáltatások minősége és elérhetősége is érdemben javul. A hajdan hermetikusan elzárt 
határtérség gazdasága új fejlődési impulzust kap a turizmus által. A projekt hozzájárul a helyi 
hagyományok megőrzéséhez, az identitás erősítéséhez és a pozitív térségi imázs 
megteremtéséhez. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

kiépült vagy felújított vízitúra útvonalak  3 db 

kiépült ki- és beszállóhelyek 6 db 

Költségvetés 

Összköltség 140 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás (%) 

Európai Uniós források TOP Plusz 100% 

Hazai források   

Egyéb források   

  



 

20 
 

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x    

A projekt előkészítettsége 

A tervezett vízi turisztikai fejlesztések esetében fejlesztési koncepció és projekttervek 
állnak rendelkezésre.  

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

Az érintett folyóvizek megközelíthetőségét biztosító feltáró utak önkormányzati tulajdonúak. 
A tervezett ki- és beszálló helyek állami tulajdonban, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében állnak. A folyóparton megvalósuló bármilyen beavatkozás a vagyonkezelő 
hozzájárulásával kivitelezhető. Az önkormányzati ingatlanok esetében nem számolunk 
komolyabb problémákkal, mivel az érintett települések mindegyike érdekelt az aktív 
turisztikai fejlesztésekben. 

Megvalósítás elemei, 
lépései 

Költség (millió Ft) Időtartam 

Megvalósíthatósági 
tanulmány 

5 2022 

Engedélyeztetési és kiviteli 
tervek elkészítése 20 2023 

Kivitelezés 115 2024 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi 

A fejlesztések részben természetvédelmi területeken 
valósulnak meg, mindez magas kockázatot jelent a 
megvalósíthatóság szempontjából, ezért az érintett hatóságok 
és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: 
BfNPI) bevonása már a projekt előkészítés során szükséges. 

Jogi 

Közepes mértékű kockázatot jelent a megállóhelyek 
tulajdonviszonyainak rendezettsége, javasolt csak rendezett 
tulajdonviszonnyal rendelkező helyszíneket választani az 
előkészítés során. 

Pénzügyi 

Amennyiben a TOP Plusz keretein belül valósul meg a projekt, 
a rendelkezésre álló előlegből, a kifizetési kérelmek 
ütemezésével biztosítható a finanszírozás. Kockázatot a 
kifizetések késése jelenthet, ez a kockázat azonban kezelhető. 

Egyéb - 
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Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye Az üzemeltetők az érintett önkormányzatok és a BfNPI 

Üzemeltetés feltételei A működtetés nonprofit alapon történik. 

Üzemeltetés tervezett 
időbeli ütemezése 

Áprilistól októberig 

Bevételek 

Támogatások - 

Üzleti bevételek -  

Egyéb 

Nonprofit alapon történő működtetés javasolt, így számottevő 
bevételek nem realizálódnak. Megállópont használati díj 
jogcímen évi 3,5 millió Ft bevételre számíthatunk, mely fedezi 
a működtetés költségeit. 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, üzemeltetés 3 millió Ft / megállópont / év 

Humán erőforrás --- 

Marketing, hirdetés, PR 500.000 Ft/év 

Egyéb --- 
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2.2. Mura-Kerka: szolgáltatásfejlesztés 

Projekt címe 

Mura-Kerka: szolgáltatásfejlesztés 

Projekt rövid összefoglalása 

Csomagajánlatok lebonyolításához szükséges színvonalas eszközpark beszerzése és 2 
vízibázis kialakítása. 

Alapadatok 

Projektgazda Kerkaszentkirály és Molnári települések önkormányzatai 

Partnerek Önkormányzati társulás (térségi szervezet) 

Megvalósítási helyszín(ek) Molnári, Kerkaszentkirály 

Térkép 

 

Projekt tartalma 

A projekt élményekben gazdag, látványos, biztonságos és nem utolsósorban minőségi 
szolgáltatásokat nyújtó vízi turisztikai útvonal hálózat létrehozását célozza Dél-Zalában, 
elsősorban a legnagyobb vonzerőt képviselő Murán, illetve mellékvizein. A tervezett 
beruházás célja minőségi víziturisztikai szolgáltatások biztosítása a Dél-Zalába érkező 
túrázók, kirándulók számára.  

A szolgáltatás színvonalát a felhasználók elsősorban a felszerelések állapotához 
kapcsolják, a magas minőségű felszerelések nagyban növelik a felhasználói élményt és a 
biztonságérzetet. Éppen ezért bír kiemelt jelentőséggel a szolgáltatók eszközparkjának 
megújítása, bővítése. Az elmúlt évtizedben kelt életre a murai vízi turizmus, mely egyre 
dinamikusabban fejlődik, amit az is jelez, hogy erre alapozva néhány helyi szolgáltató is 
bekapcsolódott már a programszervezésbe. Jelenleg szinte kizárólag ők vezetnek vízi 
túrákat a térségben. A szolgáltatások színvonalának emelése kiemelt cél, ezért a helyi 
szolgáltatók támogatása stratégiai jelentőséggel bír. Fontos egy magas minőségű vízi 
turisztikai eszközpark létrehozása (csónakok, kenuk, mentőmellények, evezők stb.), az 
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eszközök szállításához és az utastranszferhez szükséges gépek és eszközök beszerzése (3 
db 9 személyes mikrobusz és 3 db pickup terepjáró, trailerrel, 3db kompresszor, 3 db nagy 
nyomású mosó beszerzése), valamint raktár és tárolóépületek fejlesztése 
(Kerkaszentkirályon 1 db vadvízi evezős központ és 1 db csónaktároló, Molnáriban 1 db 
vadvízi evezős bázis). 

A helyi víziturisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében a következő eszközök 
beszerzése, épületek létrehozása szükséges: 

- 2 db vízitúra bázis (Kerkaszentkirály, Molnári) 
- 1 db csónaktároló (Kerkaszentkirály) 
- 15 db gumi testű vadvízi csónak 
- 10 db műanyag testű, felsőszakasz jellegű folyóra tervezett kenu 
- 120 db mentőmellény (S-M-L-XL méretben) 
- 120 db kenu evező (vadvízi hajóhoz és kenuhoz is használható) 
- 3 db 9 személyes kisbusz személyszállításhoz 
- 3 db pickup terepjáró és 3 db trailer csónak- és hajószállításhoz 
- 3 db kompresszor,  
- 3 db magasnyomású mosó 
- 12 db túravezetői felszerelés (guide mentőmellény, dobózsák, kés, síp, 

flipline+karabiner -plusz karabinerek, Pelibox, elsősegélycsomag) 

Érintett célcsoport 

- minden aktív turizmusban érintett célcsoport fő- vagy kiegészítő programként 
(közvetett célcsoport). 

- helyi szolgáltatók (közvetlen célcsoport). 

Eredmények 

A projekt hatására a vízi turisztikai szolgáltatások minősége jelentősen javul, különös 
tekintettel a programokhoz használt felszerelések színvonala. A folyón szervezett túrákon 
részt vevők a külföldön már megismert szolgáltatási színvonallal találkoznak, amely az 
teljes térség turisztikai szempontból történő megítélésére pozitívan hat. A hajdan 
hermetikusan elzárt határtérség gazdasága új fejlődési impulzust kap az fejlődő, új 
attrakciókkal bővülő idegenforgalom által. A projekt hozzájárul a helyi hagyományok 
megőrzéséhez, az identitás erősítéséhez és a pozitív térségi imázs megteremtéséhez. 
A beszerzett túraeszközök (csónakok, kenuk, mentőeszközök és túravezetői eszközök) a 
jobb, megbízhatóbb és biztonságos túrázás feltételeit teremtik meg. A tranzitbuszok a 
vendégek gyors és komfortos, XXI. századi elvárásoknak megfelelő színvonalú szállítását 
szolgálják. A túraeszközök szállításához tervezett gépjárművek és trailerek a hajók gyors 
és biztonságos mozgatását biztosítják. A projektben tervezett tárolóépületek a beszerzett 
hajók szakszerű tárolását szolgálják, és hozzájárulnak azok élettartamának 
meghosszabbításához. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

támogatott víziturisztikai szolgáltatók 
száma 3 db 

Költségvetés 

Összköltség 180 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források TOP Plusz 

Hazai források  

Egyéb források  
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Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x    

A projekt előkészítettsége 

A szolgáltatók és eszközeik felmérése megtörtént, az eszközlista rendelkezésre áll, a 
tárolóépületek műszaki tervdokumentációja rövid idő alatt elkészíthető. 

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

A tároló és raktár épületek a térségi civil szervezetek vagy önkormányzatok tulajdonában 
állnak, így a tulajdonviszonyok rendezettek. 

Megvalósítás elemei, 
lépései Költség (millió Ft) Időtartam 

Projektelőkészítés (pld. 
tervezés,) 5 2021-2022 

Kivitelezés / beszerzés 175 2022 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Pénzügyi 

Amennyiben a TOP Plusz keretein belül valósul meg a 
projekt, a rendelkezésre álló előlegből, a kifizetési kérelmek 
ütemezésével biztosítható a finanszírozás. Kockázatot a 
kifizetések késése jelenthet, ez a kockázat azonban 
kezelhető. 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye Kerkaszentkirály Önkormányzata, Egyesületek 

Üzemeltetés feltételei 
A működés feltételei adottak, mivel működő szervezetekről 
van szó.  

Üzemeltetés tervezett 
időbeli ütemezése Áprilistól októberig. 

Bevételek 

Támogatások --- 

Üzleti bevételek 
A vízi turisztikai szolgáltatók esetében évi minimum 3500 
fővel és 5 ezer Ft-os átlagárral számolva min. 17,5 millió 
Ft/év bevétel kalkulálható. 

Egyéb --- 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, üzemeltetés Vízi turisztikai szolgáltatók: kb. 5 millió Ft/év. 

Humán erőforrás 9 millió Ft 

Marketing, hirdetés, PR 1 millió Ft 

Egyéb --- 
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2.3. Vízi turisztikai élményelemek fejlesztése 

Projekt címe 

Vízi turisztikai élményelemek fejlesztése 

Projekt rövid összefoglalása 

A projekt keretein belül 5 helyszínen valósulnak meg egyedi, a térségre jellemző autentikus 
attrakció fejlesztések, melyek nagy mértékben növelik a térség vonzerejét. 

Alapadatok 

Projektgazda Önkormányzati társulás (térségi szervezet), beruházás 
lebonyolító: BMSK Zrt. 

Partnerek 
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata, Erdősfa Öko-, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület, Murai 
Rafting Vízitúra Egyesület, BfNPI 

Megvalósítási helyszín(ek) Kerkaszentkirály, Letenye, Molnári 

Térkép 

 

Projekt tartalma 

A térségben a vízi turisztika tárházából- a természet szépségén túl - hiányoznak a 
vízfolyások menti látványosságok, érdekességek. Jelen projekt elsősorban ezen a helyzeten 
kíván változtatni, új vagy újraélesztett látványelemek kiépítésével.  

- Kerkaszentkirályon a hajdani vízimalom helyén – ott, ahonnan a murai vízitúrák 
indulnak – újra felépítésre kerül a hajdani vízimalom, mely kimondottan turisztikai 
célokat szolgál. Mellé pihenőhely és egy kemence is épül.  

- Molnáriban a Mura parton szintén egy vízimalom épül, amely nem csak működő, 
bemutató célú épület lesz, de helyi horvát és magyar gasztronómia térségi 
zászlóshajója is. Komplex tartalmánál fogva unikális értéket képvisel majd a teljes 
szlovén-horvát-magyar Mura szakaszon.  

- A BfNPI letenyei állattartó telepén látogatóközpontot létesítünk, mely a Mura, a Mura-
Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum élővilágát mutatja be interaktív elemekkel. A 
helyszínen folyóparti erdei iskola is kialakításra kerül. 

- Ugyancsak Molnáriban a kézművesház további fejlesztése valósul meg a murai 
aranyászat és egyéb helyi hagyományok ápolása, bemutatása céljából.  

https://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/grid.xhtml
https://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/grid.xhtml
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A tervezett vízi turisztikai attrakciófejlesztések komoly mértékben meghatározzák a térség 
vonzerejét, a helyi turisztikai desztináció karakterét. 
A fejlesztések térben egyenletesen oszlanak el, nem koncentrálódnak feleslegesen. A túrák 
kezdő és végpontjain (Kerkaszentkirály és Molnári) egyaránt jelentős attrakciófejlesztések 
valósulnak meg, amelyek vonzó képet nyújtanak a túrázóknak, kirándulóknak mind a 
vízitúrák kezdetén, mind pedig a végén – mintegy keretbe foglalva a murai vízitúra 
hálózatot.  
A BfNPI által tervezett fejlesztések (Látogatóközpont, folyóparti erdei iskola) pedig 
szervesen illeszkednek a nemzeti park Letenyén már kiépült állattartó telepéhez, annak 
értékeit fejlesztik tovább turisztikai attrakcióvá. A folyóparti erdei iskola pedig kiváló 
helyszíne a személétformálásnak, egészséges és aktív életmódra nevelésnek. A Molnáriba 
tervezett kézművesház fejlesztése pedig a Mura térség kézműves hagyományainak 
átörökítése, megőrzése, megismertetése szempontjából fontos.  Az attrakció a vízi 
túrákhoz kiegészítő programelemként kapcsolódik. 

Érintett célcsoport 

- minden aktív turizmusban érintett célcsoport fő- vagy kiegészítő programként. 

Eredmények 

A vízi turisztikai attrakciófejlesztések önmagukban is képesek komoly érdeklődést 
generálni a térség iránt, jelentős desztináció képző és brand teremtő hatással bírnak. 
Jelenleg a Mura hazai szakasza a vízi turizmus és a kapcsolódó attrakciók szempontjából 
a horvát és szlovén szakaszhoz képest idegenforgalmi szempontból hátrányos helyzetű, a 
legkevésbé vonzó. 
Mindez a helyi turizmus egyéb ágazataira is pozitív hatást gyakorol (pld. szállásadók, egyéb 
turisztikai szolgáltatók). A horvát határ schengeni határrá való válása esetén – mely 
várhatóan hamarosan bekövetkezik – a magyar Mura szakasz e fejlesztések révén 
turisztikai vonzerő szempontjából komparatív előnnyel bírhat a szomszédos területekkel 
szemben.  

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

Vízi turizmushoz kötődő 
attrakciók 

5 db (2 db malom, 1 db látogatóközpont, 1 db 
folyóparti erdei iskola, 1 db kézművesház) 

Költségvetés 

Összköltség 

820 millió Ft 
- Kerkaszentkirály malom: 135 millió Ft 

- Vízi látogatóközpont és folyóparti erdei iskola: 205 
millió Ft 

- Molnári kézművesház: 40 millió Ft 

- Molnári malom rekonstrukció 440 m Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források 
TOP Plusz; KEHOP Plusz (letenyei beruházás: 
látogatóközpont és folyóparti erdei iskola) 

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x x   
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A projekt előkészítettsége 

Az attrakciófejlesztési projektek közül a molnári vízimalom rekonstrukció előkészítettsége 
a legelőrehaladottabb: ez esetben már látványtervek is készültek, megkezdődött a projekt 
megvalósításának előkészítése. Kerkaszentkirály esetében is történtek ajánlatkérések a 
malom kivitelezésére vonatkozóan. A többi fejlesztés előkészítettsége jelenleg projektterv 
szintű. 

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

Az attrakciók vonatkozásában Kerkaszentkirály esetében teljesen tiszták a tulajdoni 
viszonyok, itt a beruházás 1/1 arányú önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósulna meg. A 
BfNPI által megvalósítandó látogatóközpont és vízi oktatóközpont szintén saját tulajdonú 
ingatlant érint. A többi projektelem természetvédelmi területen valósulna meg, melyek 
nem a pályázó tulajdonában vannak. 

Megvalósítás elemei, lépései 
Költség 
(millió 

Ft) 
Időtartam 

Projektelőkészítés (pld. tervezés, 
engedélyeztetés, ajánlatkérések, 
közbeszerzés) 

50 2021-2022 

Kivitelezés 1. fázis (Kerkaszentkirály malom 
külső rekonstrukció, molnári malom 
szerkezetkész állapot, letenyei folyóparti erdei 
iskola megvalósítása.) 

330 2022 

Kivitelezés 2. fázis (Kerkaszentkirály malom 
belső és gépészeti kialakítása, molnári malom 
belső kialakítása, akvárium megvalósítása. 
BfNPI látogatóközpont megvalósítás.) 

440 2023-2024 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi 

A fejlesztések részben természetvédelmi területeken valósulnak 
meg, mindez magas kockázatot jelent a megvalósíthatóság 
szempontjából, ezért az érintett hatóságok és a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: BfNPI) bevonása már a 
projekt előkészítés során szükséges. 

Jogi 

Közepes mértékű kockázatot jelent az idegen tulajdonban a 
megállóhelyek tulajdonviszonyainak rendezettsége, javasolt csak 
rendezett tulajdonviszonnyal rendelkező helyszíneket választani 
az előkészítés során. 

Pénzügyi 

Amennyiben a TOP Plusz keretein belül valósul meg a projekt, a 
rendelkezésre álló előlegből, a kifizetési kérelmek ütemezésével 
biztosítható a finanszírozás. Kockázatot a kifizetések késése 
jelenthet, ez a kockázat azonban kezelhető. 
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Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető 
személye 

A projektgazdák maguk gondoskodnak az üzemeltetésről. 
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata, BfNPI, Erdősfa Öko-, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület, Murai Rafting Vízitúra 
Egyesület lesznek az üzemeltetők. 

Üzemeltetés 
feltételei Az üzemeltetés feltételei adottak minden esetben. 

Üzemeltetés 
tervezett időbeli 
ütemezése 

Egész évben folyamatosan. 

Bevételek 

Üzleti bevételek 10 ezer látogatóval és átlag 6 ezer Ft költéssel számolva kb. 60 
millió Ft/év bevétellel kalkuláltunk. 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, 
üzemeltetés Attrakció üzemeltetők: kb. 24 millió Ft/év. 

Humán erőforrás 18 millió Ft 

Marketing, hirdetés, 
PR 2 millió Ft 
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3. „Dél-Zala Csúcsai” bakancsos 
turisztikai projektcsomag 

3.1. „Dél-Zala Csúcsai” túraútvonal kialakítása 
és attrakciófejlesztése 

Projekt címe 

„Dél-Zala Csúcsai” túraútvonal kialakítása és attrakciófejlesztése 

Projekt rövid összefoglalása 

A cél egy 242 km hosszú gyalogos körtúra útvonal kialakítása. A túraútvonal mentén kb. 75 
kisléptékű attrakció és szolgáltatási pont jön létre, kétféle felszereltségű pihenőpontokkal, 
kilátópontokkal, túrabázisokkal, ezen kívül a kör a meglévő, helyi jelentőséggel bíró 
attrakciókat is láncra fűzi.  

Alapadatok 

Projektgazda Önkormányzati társulás (térségi szervezet), beruházás lebonyolító: BMSK 
Zrt. 

Partnerek 
BfNPI, Zalaerdő Zrt., önkormányzatok, helyi civil szervezetek 
helyi szolgáltatók, ingatlantulajdonosok (magánszemélyek is) 

Megvalósítási 
helyszín(ek) 

„Dél-Zala Csúcsai” túraútvonalon különböző szintű és szolgáltatási 
terjedelmű állomások kerülnek kialakításra (pihenőpont A és B, túrabázis, 
kilátó – ld. részletesen a projekt szakmai tartalma pontnál) az alábbi 
helyszíneken: 
- Nagykanizsa Csónakázó-tó - Túrabázis kialakítása 
- Zsigárdmajor (Homokkomárom): meglévő pihenőpont fejlesztése-B 
- Magyarszerdahelyi-hegy (Magyarszerdahely): meglévő kilátó 

fejlesztése, pihenőpont kialakítás B 
- Obornak Nyitnikék (Eszteregnye): Túrabázis kialakítása, belépési pont 

az M7 felől 
- Szuloki-forrás (Oltárc-Valkonya): Pihenőpont fejlesztés, forrás 

helyreállítása – A 
- Gurgó-hegy (Oltárc): kilátófejlesztés, pihenőpont kialakítás 
- Valkonya: Turistaház felújítás, túrabázis létrehozása, Rockenbauer 

emlékhely kialakítás. 
- Kis-hegy (Becsehely): kilátófejlesztés, túrabázis létrehozása. Mini 

arborétum és mirtusz kert fejlesztése. 
- Tolmácsi-hegy (Kistolmács): pihenőpont kialakítás – B 
- Kurta-hegy (Letenye): Pihenőpont kialakítás, pincemúzeum 

létrehozása – B 
- Zajki-hegy (Zajk): pihenőhely kialakítás a meglévő boronapincénél – B 
- Budafapusztai Arborétum (Kiscsehi): látogatóközpont látogatóbarát 

fejlesztése – A 
- Kövecs-hegy (Csörnyeföld): Túrabázis kialakítása 
- Vörcsöki-hegy (Csörnyeföld): pihenőpont fejlesztés, borkálvária 

kialakítás, függőhíd építés. B 
- Újfalui-hegy (Tornyiszentmiklós): pihenőpont fejlesztés B 
- Dedesi-hegy (Lendvadedes): pihenőpont kialakítás pincefalu 

rekonstrukció B 
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- Nagy-Tenke (Rédics): Turistabázis létrehozása (belépési pont Lendva 
felől) 

- Lendva-hegy (Lendva): információs pont (többnyelvű) 
- Dedesi-tó (Lendvadedes): pihenőpont fejlesztés B 
- Gosztola: Túrabázis kialakítás (belépési pont Lenti felől) 
- Lovászi: pihenőpont kialakítás (LÉGO pincénél vagy Kantinnál) B 
- Szent-János-hegy (Tormafölde): kilátó újjáépítés, pihenőpont 

kialakítás, szálláshely A 
- Szécsiszigeti-hegy (Szécsisziget): kilátófejlesztés, pihenőpont, 

kialakítás B  
- Mároki kápolna (Iklódbördőce): pihenőpont kialakítás B 
- Háromszenteki kápolna (Páka): pihenőpont kialakítás B 
- Maróci-hegy (Maróc): pihenőpont kialakítás pincefelújítással, 

rendezvénypont A 
- Szentadorjáni-hegy (Lispeszentadorján): pincemúzeum létrehozása, 

pihenőpont kiépítése. A 
- Lispeszentadorján: Vadfarm attrakciófejlesztése 
- Lispei-hegy (Lispeszentadorján): kilátófejlesztés, pihenőpont 

kialakítás B 
- Torhaji-forrás (Lasztonya): pihenőpont fejlesztése A 
- Várhelyi-hegy (Lasztonya): kilátófejlesztés, pihenőpont kialakítás B 
- Szentpéterföldei-tó (Szentpéterfölde): Túrabázis kialakítás, kisvasúti 

pihenőpont 
- Rádiházi-hegy (Gutorfölde): pihenőpont kialakítása, fejlesztése. B 
- Újhegy (Pusztaszentlászló): Túrabázis létrehozása (belépés 

Zalaegerszeg felől) 
- Börzöncei-hegy (Börzönce): pihenőpont létrehozása A 
- Kőszikla-szurdok (Nagybakónak): Kőszikla-szurdok 

attrakciófejlesztése (külön projektben, nem része ennek a 
projektnek!), Túrabázis (belépési pont) 

- Öröm-hegy (Orosztony): pihenőpont létrehozása, kulcsosház felújítása 
B 

- Pogányvár (Dióskál): kilátófejlesztés, pihenőpont kialakítása B 
- Szabari-hegy (Zalaszabar): Túrabázis létrehozása (belépési pont Kis-

Balaton felől), szálláshely 
- Zalamerenye: pihenőpont létrehozása B 
- Zalakaros (belépési pont helyben, illetve a Kis-Balaton felől) 
- Rigó-hegy (Galambok): pihenőpont létrehozása B 
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Térkép  

 

Projekt tartalma 

A fejlesztés általános célja egy minőségibb, elsősorban élményalapú túrarendszer 
kialakítása és működtetése Dél-Zalában. A kilátópontokkal, attrakció elemekkel, 
különböző kiépítettségű pihenő és információs pontokkal gazdagított gyalogos körtúra a 
térség szinte valamennyi 300 méter feletti pontját érinti. Teljesítménytúra és 
természetjárás céljaira is alkalmas, valamint kerékpáros útvonalakat is érint, így a 
fejlesztett elemek, különösen a belépési pontok mindkét jármódot szolgálják.  
Több belépési pontot is tartalmaz a nyomvonal, így az ide tervezett kirándulások bárhol 
megkezdhetők. A több kiépített belépési pont a forgalom decentralizálását szolgálja. A 
körtúra nyomvonala alapvetően erdei földutakra épül, sok esetben a már meglévő 
Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kék Túra, illetve a Papp Simon Olajos Körút egyes 
szakaszait követi, így azok fejlesztéséhez is hozzájárul. Egy térségi nagy körről van szó, 
amely legalább 4-5 kisebb belső körre is tagolható. Az útvonalon különböző szintű 
(különböző szolgáltatási terjedelmű) állomások kerültek kialakításra (pihenőpont A és B, 
túrabázis, kilátó stb.). A túrabázisok egyben belépési pontot is jelentenek. 

Az alábbi elemek fejlesztése valósul meg: 

- Pihenőpont A: WC, vízvételi hely, fedett tér, étkezőhely (konyha), kültéri tűzrakóhely, 
infopont, ebike töltőhely, kerékpáros parkoló, elsősegély szett, szerelőpont  

- Pihenőpont B: WC, fedett tér, étkezőhely, kültéri tűzrakóhely, infopont, elsősegély szett,  

- Túrabázis: parkoló, WC, zuhanyzó, öltöző, vízvételi hely, értékmegőrző, fedett tér, 
étkezőhely (konyha), kültéri tűzrakóhely, infopont, elektromos autóknak töltőhely, ebike 
töltőhely, kerékpáros parkoló, elsősegély szett, szerelőpont  

- Kilátó, mely infopontként is funkcionál. A térségben új kilátó építése egyedül az Isten 
dombján tervezett, minden más helyen meglévő építmény felújítását, átépítését, 
rekonstrukcióját jelenti a kilátófejlesztés. 

A másik cél a több jármódhoz kapcsolódó, az útvonalak teljesítését élményprogrammá 
emelő kisebb léptékű, hálózatosan szétszórt attrakció és élményelem fejlesztések 
megvalósítása. A túraútvonalak mentén meglévő, kisebb léptékű, helyi jelentőségű, jól 
láncra (túrára) fűzhető attrakciók (pl. bunker, helyi kiállítás, erdei kápolna, hagyomány őrző 
emlékhely, kegyhely, nyitott porta, kóstolóhely, tájház, függőhíd, játszótér, tornapálya, 
vadfarm-állatsimogató stb.), természeti látványelemek (kilátópont, „nagyfa”, forrás, 
meglévő kirándulási célpont stb.) fejlesztése is megvalósul. Az élményelemhez szorosan 
kapcsolódó kisléptékű útfelújítás-karbantartás (rövid rávezetőútszakaszok) is a 
programcsomag része. 
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Érintett célcsoport 

- Főleg a gyalogos turizmusban érintett célcsoportok; városi, aktív életet élők; 
sportos nyugdíjasok; teljesítménytúrázók 

- Inaktív, de megfelelő szolgáltatások rendelkezésre állása esetén túrázásra nyitott 
lakosság  

Eredmények 

A projekt megvalósításával egyrészt egy új, jelentős túraútvonal születik, másrészt pedig 
elmozdulás történik az élményalapú gyalogtúrarendszer megteremtése felé. Ezáltal a 
térség minőségibb, vonzóbb szolgáltatásokat lesz képes nyújtani, mely hozzájárul a pozitív 
térségi imázs megteremtéséhez és erősítéséhez, továbbá magasabb látogatószámot is 
generál. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

létrejött attrakciók, szolgáltatási pontok 
száma 75 db 

kialakított túraútvonal hossza 242 km 

vendégéjszaka szám növekedése + 16.000 vendégéjszaka 

árbevétel növekedés térségi szinten + 300 millió Ft 

Költségvetés 

Összköltség 1 550 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás (%) 

Európai Uniós források TOP Plusz 100% 

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x x   
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A projekt előkészítettsége 

A fejlesztési helyszínek kijelölése megtörtént, a tervek projektterv szintű 
kidolgozottságúak. 

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

Önkormányzati, Zalaerdő és magántulajdonban lévő ingatlanok. Egyeztetés szükséges. 

Megvalósítás elemei, 
lépései 

Költség (millió Ft) Időtartam 

Projektelőkészítés (pld. 
tervezés, engedélyeztetés, 
ajánlatkérések) 

50 2021-2022 

Kivitelezés 1500 2023-2024 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi 
A fejlesztés során a természeti értékek védelmére fokozatosan 
szükséges figyelni, mindez azonban kisebb súlyú kockázatot 
jelent és a kivitelező szerződésében pontosan szabályozható. 

Jogi 

A magántulajdonban álló ingatlanok fejlesztése közepes szintű 
kockázatot jelent, az előkészítés során (még a támogatási 
kérelem benyújtása előtt) szükséges beszerezni a tulajdonosi 
hozzájárulásokat. 

Pénzügyi 

Amennyiben a TOP Plusz keretein belül valósul meg a projekt, 
a rendelkezésre álló előlegből, a kifizetési kérelmek 
ütemezésével biztosítható a finanszírozás. Kockázatot a 
kifizetések késése jelenthet, ez a kockázat azonban kezelhető. 

Egyéb 
A táblarendszer egységesítése a korábbi projektek fenntartási 
időszakai miatt időben elhúzódhat, mindez azonban alacsony 
kockázatot jelent. 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye Helyszínenként eltérő: önkormányzatok, civil szervezetek, 
magánszemélyek, Zalaerdő Zrt. 

Üzemeltetés feltételei 
Az előkészítési szakaszban kerül kidolgozásra, minden 
üzemeltető önállóan gondoskodik a fenntartásról, meglévő 
létesítményeivel integrálva. 

Üzemeltetés tervezett 
időbeli ütemezése Egész évben folyamatosan. 

Bevételek 

Egyéb 

Az egyes helyi szolgáltatások (pl. értékmegőrző, e-bike töltő, 
mosdó, zuhanyzó) önköltségi áron vehetők igénybe, melyből 
biztosítható a létesítmények fenntartása. Helyszínektől 
függően éves szinten 500.000 – 1.000.000 Ft ilyen jellegű 
bevétel várható. 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, 
üzemeltetés 

Egy-egy létesítmény üzemeltetése éves szinten, 
szolgáltatásoktól függően 500.000 – 1.000.000 Ft-ból 
biztosítható. 
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3.2. Kőszikla szurdok aktív turisztikai 
fejlesztése 

Projekt címe 

Kőszikla szurdok aktív turisztikai fejlesztése 

Projekt rövid összefoglalása 

A nagybakónaki Kőszikla-szurdok turistabarát fejlesztése, kényelmes és biztonságos 
megközelíthetőségének biztosítása, valamint kitáblázása.  

Alapadatok 

Projektgazda Nagybakónak Község Önkormányzata és BfNPI,  

Partnerek Zalaerdő Zrt., helyi civil szervezetek, helyi szolgáltatók 

Megvalósítási helyszín(ek) 

„Dél-Zala Csúcsai” túraútvonal egyik kiemelt állomása, és 
talán egyik legemblematikusabb eleme a nagybakónaki 
Kőszikla szurdok. 
Helyszín: Nagybakónak község 

Térkép 

 

Projekt tartalma 

Dél-Zala egyik leglátványosabb természeti képződménye a nagybakónaki Kőszikla-szurdok. 
Jelen projekt keretein belül a szurdok turistabarát fejlesztését tervezzük. Célunk az Árpád-
forráshoz és a Kőszikla-szurdokhoz vezető földút stabilizálása és portalanítása. A 
forrásoknál parkoló kerül kialakításra. Megújulnak és egyértelművé válnak a forráshoz 
vezető tájékoztató táblák. Magában a szurdokban kiépül egy, a biztonságos közlekedéshez 
szükséges ösvény, bizonyos helyeken kapaszkodókkal és korlátokkal, tájba illő módon, a 
hosszú távú fenntarthatóság elvei alapján kivitelezve. Megújul a szurdok táblázása is annak 
érdekében, hogy az ide látogatók minél több és minél érdekesebb ismereteket juthassanak 
hozzá. 
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Érintett célcsoport 

Bakancsos és kerékpáros turizmusban érintett célcsoportok, általános és középiskolás 
diákok, kisgyermekes családok. 

Eredmények 

A projekt által a Kőszikla-szurdok és az Árpád-forrás valóban vonzó kirándulóhellyé válhat, 
mely Dél-Zala egyik emblematikus gyalogos turisztikai központja lehet. A fejlesztés 
jelentősen megnöveli a szurdok biztonságát, ezzel pedig kiszélesíti a megszólítható 
célcsoport körét pl. a kisgyermekes családokkal. A projekt jelentőségénél fogva 
brandteremtő és desztináció képző hatású. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

létrejött attrakciók, szolgáltatási pontok 
száma 1 db 

kialakított túraútvonal hossza 500 m 

látogatószám növekedése + 5.000 vendég 

Költségvetés 

Összköltség 170 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források TOP Plusz 

Hazai források  

Egyéb források  

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x x   

A projekt előkészítettsége 

A fejlesztés projektterv szintű kidolgozottságú.  

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, területet érint a fejlesztés. 

Megvalósítás elemei, 
lépései Költség (millió Ft) Időtartam 

Projektelőkészítés (pld. 
tervezés, engedélyeztetés, 
ajánlatkérések) 

20 2021-2022 

Kivitelezés 150 2023-2024 

  



 

36 
 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi 

A fejlesztés során a természeti értékek védelmére 
fokozatosan szükséges figyelni, mindez azonban kisebb 
súlyú kockázatot jelent és a kivitelező szerződésében 
pontosan szabályozható. 

Jogi - 

Pénzügyi 
Amennyiben a TOP Plusz keretein belül valósul meg a 
projekt, a rendelkezésre álló előlegből, a kifizetési kérelmek 
ütemezésével biztosítható a finanszírozás.  

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye Nagybakónak Önkormányzata 

Üzemeltetés feltételei Rendezett 

Üzemeltetés tervezett 
időbeli ütemezése 

Folyamatos 

Bevételek 

Támogatások 

nem releváns Üzleti bevételek 

Egyéb 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, üzemeltetés 500 ezer Ft, melyet az önkormányzat költségvetésében 
előre betervezve 
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4. Komplex aktív turisztikai 
fejlesztések 

4.1. Aktív turisztikai központok fejlesztése 

Projekt címe 

Aktív turisztikai központok 

Projekt rövid összefoglalása 

A cél komplex aktív turisztikai szolgáltató központok létrehozása: a vendégkomfortot és 
elégedettséget minőségi szolgáltatásokkal, továbbá programokkal és kiegészítő 
attrakciókkal biztosító és egyben koordinátori funkciót is ellátó rendszer fejlesztése. 

Alapadatok 

Projektgazda Önkormányzati társulás által létrehozott Térségi Nonprofit Kft. 

Partnerek 
Önkormányzatok, turisztikai vállalkozások, civil szervezetek 
Zalaerdő, Holnapocska Tábor, Zobori Élménypark, Sport 
Suli Egyesület 

Megvalósítási helyszín(ek) 
Murafölde Lispeszentadorján Rejtek Aktív Turisztikai 
Központ 
Kis Balaton térsége Zalaszabar 

Térkép 
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Projekt tartalma 

A projekt tartalma koordinációs és szolgáltató funkciókat ellátó komplex aktív turisztikai 
szolgáltató központok létrehozása. A cél több célcsoportot megszólítva, folyamatos magas 
minőségű aktív turisztikai szolgáltatások biztosítása. 
A Dél-Zalai térség hálózatos jellegre építő, öko- és aktív turisztikai rendszerének 
alapelemei olyan Aktív Turisztikai Központok (AKT) és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatási 
területek lehetnek, amelyek 

- a vendégek számára átlátható szolgáltatásokat biztosítanak; 

- önálló, átlátható, kezelhető méretű működési - koordinációs egységet alkotnak; 

- önálló, átlátható és koordinálható fejlesztési egységet alkotnak. 

Az ATK-ok működésük során: 
- képesek a teljes térségbe integrálódva, többnapos programokat biztosítani; 

- képesek vendégek számára magas minőségű szolgáltatást nyújtani; 

- képesek a vendégek számára rosszidős programokat biztosítani; 

- képesek vendégeknek a családias, bensőséges, személyes odafigyelés és befogadás 
élményét biztosítani (a gépies tömegturizmus élmény helyett); 

- képesek területük turisztikai szereplőit összefogni, együttműködésüket biztosítani; 

A fejlesztés fontos eleme, a lehető legegyszerűbb, kényelmes és zökkenőmentes 
programvásárlás biztosítása. A moduláris programelemekre építő online programszervező-
foglalási platform mögött az aktív turisztikai központok menedzsment és szolgáltató 
szervezete áll, amely fogadja a vendéget az érdeklődés, vásárlási szándék megjelenése 
pillanatában, akár online platformokon, akár közvetlen, hagyományos kommunikációban. A 
központ feladata az aktív turisztikai szolgáltatások összehangolása és központi 
szolgáltatások biztosítása oly módon, hogy a központ ellátó, szolgáltató, kölcsönző, 
programszervező és- koordináló funkciókat is betölt. 
Az ATK feladatai: 

- csomagok értékesítése, foglalások kezelése; 
- programszervezés; 
- túraszervezés; 
- túravezetés biztosítása; 
- transzfer biztosítása, illetve szervezése; 
- kölcsönzés (kerékpár, pedelec, segway, tartozékok, vízi sporteszköz, 

horgászfelszerelés, íj stb.); 
- műszaki mentés; 
- reklamációs, elégedetlenségi esetek kezelése; 
- elsősegély, balesetek, egészségi problémák kezelése;  
- vendégek fogadása, szállásuk, ellátásuk megszervezése, biztosítása 
- általános információ; 
- túrainformáció, térkép, navigációs adatok; 
- monitorozás 

Tevékenységek:  
Meglévő szolgáltató létesítmény szolgáltatási körének és -kapacitásának bővítése, 
minőségfejlesztése, új, helyi attrakciós elemek fejlesztése, illetve új ilyen létesítmények 
létrehozása;   
- Szolgáltatásfejlesztés (étkeztetés, programszervezés, eszközkölcsönzés, transzfer, 

szerviz, mentés stb.). 
- Minőségfejlesztés (szolgáltatási környezet fejlesztése, térrendezés, parképítés, 

játszótér, épületberuházás, energetikai korszerűsítés stb.) 
- Eszközbeszerzés (bérelhető sporteszközök, működést segítő eszközök, 

kerékpártárolók, szerszámok stb.) 
- Transzferbusz, szállítóeszköz beszerzés. 
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Érintett célcsoport 

általános és középiskolás diák; városi, aktív életet élők; sportos nyugdíjasok; 

Eredmények 

A térségben több vendégéjszaka és jelentősen több bevétel realizálódik az aktív turisztikai 
szolgáltatóknál. Folyamatos és magas minőségű szolgáltatások nyújtása. Magasabb 
ügyfélelégedettség.  

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

Aktív turisztikai központok 2 db 

Új szolgáltatások száma 6 db 

Árbevétel-növekedés 
30 mFt/év közvetlen, 30 mFt/év közvetett 

az érintett partner szolgáltatóknál, 
attrakcióknál 

Költségvetés 

Összköltség 300 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források GINOP 1. prioritás, TOP 6. prioritás 

Hazai források hazai támogatás 

Egyéb források magántőke 

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x x   

A projekt előkészítettsége 

Az 1. helyszín esetében meglévő, működő szolgáltató központra épülő fejlesztés. A 2. 
helyszín esetében meglévő alapinfrastruktúrára épülő fejlesztés. 

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

Rendezett 

Megvalósítás elemei, 
lépései Költség (millió Ft) Időtartam 

1. helyszín fejlesztése, 
előkészítés, 
kapacitásbővítő- 
minőségfejlesztő 
beruházás, eszközbeszerzés 

150 2022-2023, 
20 hónap 

2. helyszín előkészítés, 
beruházás, eszközbeszerzés 150 2022-2024, 

24 hónap 
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Projektmegvalósítás kockázatai 

Pénzügyi 
A szolgáltatók által biztosítandó önrész okoz alacsony 
mértékű kockázatot, az önrész rendelkezésre állását a 
projektfejlesztési szakaszban szükséges biztosítani. 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye 1. helyszín: Sport Suli Egyesület 
2. helyszín: Holnapocska Tábor 

Üzemeltetés feltételei Előkészítés során kidolgozandó 

Üzemeltetés tervezett 
időbeli ütemezése egész évben 

Bevételek 

Támogatások Az 1. helyszín: 10 m Ft 
A 2. helyszín: 10 m Ft 

Üzleti bevételek Az 1. helyszín: 15 mFt  
A 2. helyszín: 15 mFt 

Egyéb nem releváns 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, üzemeltetés 
Az 1. helyszín: 5 mFt/év 
A 2. helyszín: 5 mFt/év 

Humán erőforrás Az 1. helyszín: 5 mFt/év 
A 2. helyszín: 5 mFt/év 

Marketing, hirdetés, PR Helyszínenként 1 millió Ft / év. 
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4.2. Murafölde aktív turisztikai szálláshelyek 
fejlesztésének előkészítése 

Projekt címe 

Murafölde aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztésének előkészítése 

Projekt rövid összefoglalása 

A projekt célja az egyes jármódokhoz és útvonalakhoz kapcsolódóan minőségi szállások 
létrehozása céljából típustervek készítése és mintaértékű beruházások megvalósítása 

Alapadatok 

Projektgazda Önkormányzati társulás által létrehozott Térségi Nonprofit Kft. 

Partnerek helyi vállalkozások, civil szervezetek, Zalaerdő Zrt. 

Megvalósítási 
helyszín(ek) Murafölde térség 

Projekt tartalma 

A Kis-Balaton vidéke minőségi szálláshelyekkel jelen pillanatban is jól ellátott, azonban a 
Murafölde térségében minőségi szálláshelyek nem találhatóak. A projekt célja az egyes 
jármódokhoz és útvonalakhoz kapcsolódóan minőségi szállások típusterveinek és 
mintaértékű beruházásainak megvalósítása.  
Jelen projekt keretein belül az alábbi szálláshelyek típusterveinek elkészítése valósul meg, 
valamint elkészül néhány mintaértékű beruházás az alábbiak szerint: 

- Lombkoronaszállások: 2 db 2 fős és 2 db 4 fős prémium (5* ekvivalens) erdei szálláshely 
létrehozása lombkoronaszálláshely formájában. 

- Muraparti kabinházak: 4 db 2 fős Muraparti minőségi (4* ekvivalens) szálláshely 
létrehozása egységes, modern, a tájhoz illeszkedő építészeti stílusban.   

- Dombtetőszállások: 1 db 6 fős igényes dombtetőszállás létrehozása meglévő épület 
felújítása vagy új épület létesítése által.  

- Zalaerdő szállások minőségi fejlesztése: 1 mintaértékű beruházás 
A típustervek díjmentesen elérhetők lesznek a beruházni kívánó helyi vállalkozók számára. 

Érintett célcsoport 

Aktív túrázók, gyerekes családok, természetkedvelők 

Eredmények 

Az önálló vonzerőt jelentő prémium szálláshelyek révén a magasabb vásárlóerővel 
rendelkező turisták száma jelentősen megnő a térségben. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

Típustervek  
- lombkorona szálláshely – 2 terv 
- Muraparti kabinszállás- 1 típusterv 
- Dombtetőszállás – 1 típusterv 

4 db 

Lomkoronaszállások 4 db 

Kabinházak 4 db 

Dombtetőszállás 1 db 

Zalaerdő szállások minőségi fejlesztése 1 db 
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Költségvetés 

Összköltség 540 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források  

Hazai források egyedi hazai forrás, Téry Ödön Program 

Egyéb források  

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-
2025 

2026-2027 2028-tól 

x x   

A projekt előkészítettsége 

Nem releváns 

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

Nem releváns 

Megvalósítás elemei, lépései Költség (millió 
Ft) 

Időtartam 

Típustervek elkészítése 125 2022 

Lombkoronaszállások: 2 db 2 fős és 2 db 4 fős 
prémium (5* ekvivalens) erdei szálláshely 
létrehozása lombkoronaszálláshely formájában. 

165  2023-2024 

Muraparti kabinházak: 4 db 2 fős Muraparti 
minőségi (4* ekvivalens) szálláshely létrehozása 
egységes, modern, a tájhoz illeszkedő építészeti 
stílusban.   

100 2023-2024 

Dombtetőszállások: 1 db 6 fős igényes 
dombtetőszállás létrehozása meglévő épület 
felújítása vagy új épület létesítése által.  

100 2023-2024 

Zalaerdő szállások minőségi fejlesztése: 1 
mintaértékű beruházás 50 2023-2024 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi 

Nem releváns Jogi 

Pénzügyi 
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4.3. A Kistolmácsi-tó és környezetének 
fejlesztése 

Projekt címe 

A Kistolmácsi-tó és környezetének fejlesztése 

Projekt rövid összefoglalása 

Cél a Kistolmácsi-tó és környezetének komplex fejlesztése. A projekt eredményeképp 
jelentősen megnő a strand alapterülete és számos kényelmi, valamint funkcionális 
elemmel bővül. Összeköttetés létesül a strand és a csömödéri kisvasút végállomása 
között, ami várakozópavilonnal és kerékpártározóval bővül ki.  

Alapadatok 

Projektgazda 
Kistolmács Község Önkormányzata 
Beruházás lebonyolító: BMSK Zrt. 

Partnerek BfNPI, civil szervezetek, helyi szolgáltatók, Zalaerdő Zrt. 

Megvalósítási helyszín(ek) Kistolmács 

Térkép 

 

Projekt tartalma 

Murafölde egyetlen tóparti szabadstrandja Kistolmácson található. A tó – mely a Zalaerdő 
Zrt. tulajdonában áll - és környéke ikonikus eleme Dél-Zala természeti értékeinek, ezért 
az egyik legfontosabb turista célpont. Ez a helyszín a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kék 
Túrához, a Dél-Zalai Erdőtáj Kerékpárúthoz és a Csömödéri Állami Kisvasút hálózatához is 
szorosan kapcsolódik, így fejlesztése multiplikatív hatással lehet látogatottságukra. 
Kistolmács idegenforgalmi jelentősége vitathatatlan, azonban a jelenlegi kínálat jelentős 
és átgondolt fejlesztésre szorul. Ennek során figyelembe kell venni a környezeti, tájképi, 
erdőgazdasági szempontokat, a turista igényeket, a horgászok és a helyben lakók érdekeit 
egyaránt. 
A tó közút melletti részén található a strand, melynek gondozását az önkormányzat végzi. 
A strandinfrastruktúra jelentős és minőségi fejlesztésre szorul. A nyári főszezonban zsúfolt 
strand területének növelése elengedhetetlen. Megoldatlan a parkolás és balesetveszélyes 
az úton való átkelés a túloldali vendéglátóhelyekhez 
A tó keleti partját horgászok használják, azonban ezen a szakaszon jelenleg semmiféle 
infrastruktúra nincs, itt is fejlesztése szükséges. Az ide látogatók egyik gyakori programja 
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a tó körbejárása, ami ugyan vonzó a szép környezet miatt, azonban az itt vezető földút 
sáros, rossz állapotú, fejlesztendő. A tó északi csücskétől néhány száz méterre található 
a Kozár-forrás, mely minden turista számára vonzó célpont, különösen nyáron. A forrás 
felújításra szorul. A mellette található, alig néhány éve létesült pihenőhely újragondolása 
is indokolt, mivel a tűző napra telepített pihenőhely árnyék híján nem képes betölteni 
funkcióját. A közelmúltban a tóparti strand északi végéig meghosszabbított kisvasút 
végállomása jelenleg semmiféle építménnyel nem rendelkezik. Ide egy információs 
pontként is funkcionáló pavilon építése az utasok részére nélkülözhetetlen. A tótól délre 
önkormányzati tulajdonú kemping található, mellette nagy zöldterület játszótérrel. 
Mindenképpen szükséges e terület fejlesztése is. 
Tervezett tevékenységek: 
A tópart fejlesztése 
- A strand területének növelése, mintegy 150 m-el északi irányba (ez a jelenlegi terület 

kb. megduplázását jelenti). 
- A meder iszapmentesítése, kavicsozás 
- Tereprendezés, az útfelújítás során tönkretett rézsű helyreállítása, kavicsmentesítés, 

gyepesítés, fásítás 
- A strandterületen kialakítandó: 

o öltözőfülkék (legalább 6 db), mosdók (legalább 4 db) 
o térbútorok (6-8 személyes pad-asztal garnitúra, legalább 10 db) 
o gyermekjátszótér 
o vízi csúszda (legalább 2 db)  
o kerékpártárolók kialakítása (legalább 50 férőhely) 
o vízi sporteszközök tárolására igénybe vehető, zárható tárolók kialakítása (legalább 

5 db) 
o stég (legalább 4 db), lejáró-lépcső (legalább 6 db) 
o szelektív hulladékgyűjtő (legalább 6 db) 
o napkollektoros zuhany (legalább 4 db) 

- Sármentes körsétány kialakítása a tó körül (tanösvény) 
- Horgászhelyek kialakítása a tó nyugati partján és a keleti part északi részén 

térbútorokkal, tűzrakóhelyekkel (legalább 20 horgászhely, 4 tűzrakóhely) 
Kapcsolódó fejlesztések a tó környezetében 
- Parkolósáv kialakítása árokfedéssel vagy árok áthelyezéssel a 7540 sz. közút keleti 

oldalán a kisvasúti keresztezésig, illetve a strandterülettől északra, a horgászterületen 
a nyugati oldalon is, egyben 30 km/órás sebességkorlátozás a teljes horgász és 
strandszakaszon, fásítás. 

- A Kozár forrás megújítása a vízvételi funkciót is figyelembe véve 
o karakteres, fedett építmény kialakítása, a forrás fölé (akár Kistolmács jelképévé 

is válhat) 
o hidegfürdő kismedence létesítése 
o parkolósáv kialakítása 
o fásítás. 

- A forrás melletti tűzrakó – pihenő hely célszerű megújítása, fásítás 
- A kisvasúti végállomás célszerű fejlesztése, árnyékos várakozópavilon, infopont és WC 

kialakítása, kerékpár tároló és -felrakó pont létrehozása, fásítás 
- A végállomásnál lévő parkoló fejlesztése, fásítás. 
- A camping fejlesztése: 

o az öltöző – zuhanyozó – WC épület felújítása 
o még egy szociális funkciójú épület létesítése, nyárikonyha kialakítása 
o térbútorok (6-8 személyes fedett pad-asztal garnitúra, legalább 10 db) 
o tűzrakóhelyek kialakítása (legalább 4 db) 
o lakóautók beállók létesítése 
o áramvételi pontok kialakítása (legalább 4 db) 
o kerti vízvételi pontok kialakítása (legalább 4 db) 
o belső utak kialakítása 
o napelemes térvilágítás létesítése 
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Érintett célcsoport 

- térségbe látogató vendégek, különösen családok 
- aktív túrázók 
- inaktív, de megfelelő szolgáltatások rendelkezésre állása esetén túrázásra nyitott 

lakosság 

Eredmények 

A projekt megvalósítása jelentős mértékben megnöveli Kistolmács turisztikai vonzerejét, 
egyúttal pedig hozzájárul a település megmaradásához, további fejlődéséhez. A minőségi 
és látványos fejlesztések hatására az ide látogató vendégek száma is jelentős mértékben 
emelkedni fog, ami helyi turisztikai szolgáltatók számára is számottevő 
forgalomnövekedést fog eredményezni. A projekt által nő az erdei kisvasút vonzereje, és 
az itt elhaladó bakancsos és kerékpáros túraútvonalak népszerűsége is emelkedik. A 
projekt jelentőségénél fogva brand teremtő és desztináció képző hatású.  

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

kiépült tóparti sétány hossza 2 km 

létrehozott tanösvények száma 1 db 

fejlesztett strandok száma 1 db 

látogatók száma 20.000 

Költségvetés 

Összköltség 500 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források TOP Plusz 

Hazai források Magyar Falu Program 

Egyéb források Zalaerdő Zrt. saját hozzájárulása 

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x x   

A projekt előkészítettsége 

Projekttervek állnak rendelkezésre. 

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

A tó és a tópart a Zalaerdő Zrt., míg a kemping és a mellette lévő zöldterület Kistolmács 
Község Önkormányzatának tulajdona. A tulajdonviszonyok rendezettek. 

  



 

46 
 

Megvalósítás elemei, 
lépései 

Költség (millió Ft) Időtartam 

Projektelőkészítés (pld. 
tervezés, engedélyeztetés, 
ajánlatkérések) 

60 2021-2022 

Kivitelezés 440 2023-2024 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi A fejlesztések részben erdőterületen valósulnak meg, mely 
kezelhető, de közepes kockázatot jelent. 

Jogi -  

Pénzügyi Az előfinanszírozás miatt megfelelő tervezéssel minimálisra 
csökkenthetők a finanszírozási kockázatok. 

Egyéb 

Az építőpari áremelkedés közepes szintű kockázatot jelent, 
ezért a tervezésnél törekedni kell a helyettesíthető műszaki 
megoldások és termékek használatára, amennyiben 
releváns. 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye 
A pályázók maguk gondoskodnak az üzemeltetésről, kivéve 
a strandot, ami a Zalaerdő Zrt. tulajdonában álló ingatlanon 
található, azonban azt a helyi önkormányzat üzemelteti. 

Üzemeltetés feltételei Az üzemeltetés feltételei adottak minden esetben. 

Üzemeltetés tervezett 
időbeli ütemezése 

Egész évben folyamatosan. 

Bevételek 

Támogatások 

nem releváns Üzleti bevételek 

Egyéb 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, üzemeltetés 3 millió Ft, melyet az önkormányzat előre betervez 
költségvetésében. 

Humán erőforrás  

Marketing, hirdetés, PR 1 millió Ft 

Egyéb  
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4.4. Szécsisziget aktív turisztikai fejlesztése 

Projekt címe 

Szécsisziget aktív turisztikai fejlesztése 

Projekt rövid összefoglalása 

A projekt fő célja egy olyan látvány és élménysétány létrehozása, mely lehetővé teszi a 
látogatók Szécsisziget látképére, különleges panorámájára való rátekintését, biztosítja a 
bivalyrezervátumban élő állatokhoz való közelebbjutás lehetőségét, valamint információt 
és élményt ad a gyalogos, kerékpáros, vagy akár lovastúra alkalmával ide érkezőknek, itt 
áthaladóknak.  

Alapadatok 

Projektgazda Szécsisziget Község Önkormányzata 

Partnerek 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park, térségi civil szervezetek, 
magánszemélyek, vállalkozók, önkormányzatok, Kerka 
Vízimalom Egyesület 

Megvalósítási helyszín(ek) Szécsisziget 

Térkép 

 

Projekt tartalma 

A projekt fő célja egy olyan látvány és élménysétány létrehozása, mely lehetővé teszi a 
látogatók Szécsisziget látképére, különleges panorámájára való rátekintését, biztosítja a 
bivalyrezervátumban élő állatokhoz való közelebbjutás lehetőségét, valamint információt 
és élményt ad a gyalogos, kerékpáros, vagy akár lovastúra alkalmával ide érkezőknek, itt 
áthaladóknak. A projekt célja továbbá a Kerka Vízimalom attrakció- és 
szolgáltatásfejlesztése is. 
Aktív turistaként a Tormafölde-Csömödér irányból kerékpáron, vagy bakancsos turistaként 
a környező erdőkből megérkezve Szécsisziget elkülönültsége, szigetszerű egysége adja meg 
az első benyomást, mely igazán különleges látványt nyújt az ide érkezőnek. Egy képben 
láthatjuk keretként a bivalyok lápos-vizes, zugokkal teli legelőjét, mely keretből 
kiemelkedik a Kerka vízimalom e domborzatba illeszkedő tömbje, elénk magasodik a 
barokk katolikus templom (mely lokális viszonylatban kifejezetten impozáns és 
mértékadó), és a háttérben kissé megbújva, mégis láthatóan súlyt ad az Andrássy-Szapáry 
Kastély épületegyüttese. E lenyűgöző látvány erről az egyetlen belépési pontról látható 
csak, mely jelenleg alkalmatlan a megállásra, ráadásul nem megállítópont, melyről tovább 
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haladva már linearitás jön létre az „egybenlátás” helyett, ahol csak külön-külön, egyenként 
bontakoznak ki az egyes értékek. 
A cél, hogy az ide érkező, illetve erre túrázó (gyalogos, kerékpáros, lovas) kirándulókat meg 
tudjuk állítani a leglátványosabb, „egybenláthatóságot” biztosító pontokon, egy emelt 
látvány-körsétánnyal kívülről körbejárhatóvá téve Szécsisziget magját, ezzel is 
hangsúlyozva a szigetszerűségét, ami a térség egyik legimpozánsabb épített és egyben 
természetközeli látványa.  
Emellett, hozzáférhetőséget teremtve a bivalyrezervátum állataihoz és a kastélyhoz, 
melyet így számos más nézőpontból is láthatunk és megközelíthetünk. (MegállítóPont, 
FotóPont, PihenőPont). Az aktív turisták számára komoly jelentőséggel bír minden 
helyszínen az interaktív élmény, a kaland megélése, így a projekt részét képezi az élmény-
sétány ökoturisztikai edukatív jellegének megteremtése, érinthető, tapintható, mozgatható 
elemekkel, stégszerű nyúlványokkal, továbbá egy állatsimogató kialakítása is, mely tovább 
fokozza az impressziót.  

A projekt megvalósítása egyszerre több célt is szolgál: új attrakciót teremt, élményt ad, 
valamint olyan fotó, illetve szelfipontokat hoz létre, melyek a social media platformokon 
képek formájában hírét viszik az aktív turisztikai térségnek, ezzel is hozzájárulva a 
brandépítéshez és a marketingtevékenységhez.  

Érintett célcsoport 

- a kerékpáros turizmusban érintett célcsoportok 
- a vízi turizmusban érintett célcsoportok 
- a gyalogos turizmusban érintett célcsoportok 
- a lovas turizmusban érintett célcsoportok 

Eredmények 

A fejlesztés következtében olyan attrakció jön létre, mely önmagában is jelentős vonzerőt 
jelent az aktív turisztikai célcsoportok számára, hozzájárul Dél-Zala mint új aktív turisztikai 
desztináció brand építéséhez, a tartózkodási idő és a költési szint jelentős növeléséhez, 
mely a turizmusfejlesztés elengedhetetlen célja. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték 
mértékegységgel 

Látvány körsétány Szécsisziget magja körül edukatív elemekkel, 
megállítóponttal, pihenőpontokkal, fotópontokkal és stégszerű 
nyúlványokkal 

1 db 

Kerka Vízimalom attrakciófejlesztése (csónakok, pihenőzóna, 
élményőrlés) 

1 db 

Kerékpártárolók 30 db 

Költségek  

Összköltség 300 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források TOP Plusz 

Hazai források  

Egyéb források  
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Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x    

A projekt előkészítettsége 

A projekthez engedélyeztetési és kiviteli tervek készítése szükséges. A bivalyrezervátum 
évek óta működik az önkormányzat gondozásában, a Kerka Vízimalomban jelenleg is 
attrakciófejlesztés zajlik, visszaállítják a malomkerekeket és az őrlés lehetőségét, pékséget 
nyitnak egy új pajtaépületben, múzeum működik itt gazdag gyűjteménnyel, a kertjében 
pedig kéthetente színvonalas termelői piacot tartanak, a Kerkán pedig vízi túrák is indulnak.  

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonya rendezett. 

Megvalósítás elemei, 
lépései Költség (millió Ft) Időtartam 

Tervezés, előkészítés 20 2021-2022 

Kivitelezés, eszközök 
beszerzése 

280 2022-2023 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi -  

Jogi 
Nem merülnek fel jogi kockázatok, mivel a fejlesztéssel 
érintett ingatlanok tulajdonviszonya rendezett, az 
üzemeltetők ismertek. 

Pénzügyi 

A projekt megvalósítása szempontjából a jelenleg zajló 
jelentős építőipari áremelkedés jelent közepes szintű 
kockázatot, ennek érdekében arra törekszünk, hogy a tervek 
egyszerűen kivitelezhetők legyenek, a tervezői 
költségbecslés készítésekor pedig igyekszünk olyan anyagok 
használatát javasolni, melyek könnyen helyettesíthetők. 
Az önkormányzat számára elérhető előlegnek 
köszönhetően, a beruházások ütemezésével elkerülhetők a 
finanszírozási nehézségek. 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye Jelenlegi üzemeltetők és önkormányzat 

Üzemeltetés feltételei  

Üzemeltetés tervezett 
időbeli ütemezése 

Egész évben folyamatosan 

Bevételek 

Támogatások  

Üzleti bevételek 2 millió Ft / év 

Egyéb  

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, üzemeltetés Üzemeltető fedezi 

Humán erőforrás Üzemeltető fedezi 

Marketing, hirdetés, PR Térségi szinten történik 
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4.5. Energia útja – aktív turisztikai élményút 

Projekt címe 

Az energia útja – aktív turisztikai élményút 

Projekt rövid összefoglalása 

A projekt célja egy olyan energiaipari kulturális-turisztikai hálózat öt elemének 
megteremtése, melyek a Dél-Zala aktív turisztikai térségi startégiában meghatározott 
gyalogos, kerékpáros és lovastúra útvonalak mentén helyezkednek el, vonzerőt, 
megállítópontokat jelentenek az ide érkezők számára, gyarapítva a kulturális attrakciók 
számát a térségben.  

Alapadatok 

Projektgazda 
Szécsisziget Község Önkormányzata 
Beruházás lebonyolító: BMSK Zrt.  

Partnerek 
MOGIM, MOL, MVM, Pusztaederics Önkormányzata, Kiscsehi 
Önkormányzata, Ortaháza Önkormányzata, Lovászi 
Önkormányzata 

Megvalósítási 
helyszín(ek) Bázakerettye, Kiscsehi, Ortaháza, Pusztaederics, Lovászi 

Térkép 

 

Projekt tartalma 

Az 1930-as évektől kezdődően, a magyarországi szén-hidrogén bányászat beindulását 
követően jelentős fejlődésnek indult és felértékelődött a dél-zalai térség. Köszönhetően 
mindannak, hogy tekintélyes mennyiségű kőolaj bújt meg a dombok ölelte mélyben, melynek 
kibányászására több ezer kutat fúrtak, s hozták felszínre a kincset érő „fekete aranyat”. A 
„himbák” (olajszivattyúk) egyre bólogattak, az itt élők identitást adó munkára leltek, a falvak 
fejlődtek, infrastruktúra és kultúra teremtődött, amerikai stílusú lakónegyedek jöttek létre, 
melyek együttesen máig meghatározzák a helyi kultúrát, az identitást és a térség arculatát. 
Mindez az ország egyik legerdősültebb területén. Mégis, a természeti miliő és az ipari 
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létesítmények itt természetes módon mindig jól megfértek egymással kívül és belül, mind a 
környezetben, mind az emberekben. Az olajbányászat és emlékei, az ehhez kapcsolódó ipari 
létesítmények és eszközök ma már elsősorban mementói a térségnek, ugyanakkor máig 
meghatározói is a tájképi arculatnak, részesei a kultúrának és az életnek, ami egyediséget, 
valódi USP-t kölcsönöz a desztinációnak.  
A projekt célja egy olyan energiaipari kulturális-turisztikai hálózat öt elemének 
megteremtése, melyek a Dél-Zala aktív turisztikai térségi startégiában meghatározott 
gyalogos, kerékpáros és lovastúra útvonalak mentén helyezkednek el, vonzerőt, 
megállítópontokat jelentenek az ide érkezők számára, gyarapítva a kulturális attrakciók 
számát a térségben.  
A projekt keretében „Az energia útja” néven öt az energiaparhoz kötődő helyszínen valósulna 
meg egy-egy fejlesztés egy tematikus útvonal részeként az alábbiak szerint:  

1. Bázakerettye Szabadtéri Olajipari Kiállítás és kerékpáros pihenő 
A MOL-lal és a MOGIM-mal való közös együttműködésben a MOL használaton kívüli 
területein, Bázakerettye központjában kerül kialakításra egy szabadtéri kiállítás, 
amelybe a MOGIM zalaegerszegi kiállítási területéről és a MOL egyéb létesítményeiből 
kerülnek át eszközök. Egy gumibitumenből épített sétány mellett megtekinthetőek az 
eszközök, amelyek mellett az installációk bemutatják az olaj keletkezését, a geolológiai 
hátteret, a bányászatot és a feldolgozott termékeket. A helyszínen kerékpáros pihenő 
is kialakításra kerül. 

2. Pusztaederics Szompácsi Kápolna – Szent Borbála szobor és Magyar Rózsakert, valamint 
kerékpáros pihenő kialakítása 
A kápolna melletti részen egy zárt kert kialakítása, amelyben bemutatásra kerül egy 
Borbála szobor gyűjtemény, valamint a magyar nemesítésű rózsákból a régió első 
rózsakertje. A helyszínen kerékpáros pihenő is kialakításra kerül. 

3. Ortaháza – Első olajvonat: kerékpáros pihenő-, frissítő- és szervízpont 
Ortaházán az egykori első olajvonat helyszínén vagonokból kerülne kialakításra egy 
megállópont. A vagonok zöld energiával működnek, minimális fenntartási költséggel, 
kerékpáros szervizponttal és pihenővel. 

4. Kiscsehi – Lovasudvar, lovaspihenő és állatsimogató kialakítása 
A településen egy lovasudvar létesülne, állatsimogatóval, éves nyitvatartással. A cél, 
hogy a térség turisztikai pontjait lovon, lovas szekéren is megközelíthessék az itt 
pihenők és a gyermekeknek élő közelségben biztosítsunk lehetőséget az állatokkal 
való találkozásra. 

5. Bázakerettye – Underground Emlékpont 
A történelem dermesztő napjait érezhetjük meg a bőrünkön a bázakerettyei légópince 
meglátogatásakor, mely az 50-es években a 630 km hosszú „magyar Maginot-vonalnak” 
nevezett erődrendszer építésének egy bástyájaként létesült a dél-zalai olajmezők 
megóvására, az olajkitermelés folyamatos biztosítása okán. 
A hidegháború és a kommunizmus korszaka ma már csak történelem, így sokak számára 
ennek lenyomatai, mementói és hangulata ismeretlen annak ellenére, hogy nemzetünk 
és a világ örökségének egy fontos korszakáról tanúskodik. A legépebben fennmaradt 
bázakerettyei közel 1 km-es földalatti bunker kiváló lehetőséget rejt, hogy egy 
különleges e kort idéző helyszínen, a mai kor technológiai adottságait is felhasználva 
egy interaktív kiállítótér és emlékpont jöhessen létre.  

A projekt célja, hogy a térségbe érkező aktív – elsősorban kerékpáros és bakancsos – 
turisták számára egyedi élménnyé tegye az itt eltöltött időt, azáltal, hogy a túra állomásain 
bemutatja a térség kultúráját meghatározó olajbányászatot, az olaj, a villamosenergia és a 
természeti környezet együttélését, valamint a fenntarthatóság, a körforgásos gazdaság 
gondolatvilágát úgy, hogy a megvalósuló programok széles célközönséget vonzanak. 
Emellett mint egyfajta mérföldkövek, a megvalósuló attraktív kerékpáros és gyalogos 
pihenőpontok egy-egy célállomást is kijelölnek a természetet megismerni vágyó turisták 
számára.  

A programban aktív szerepet vállal a két energetikai vezető cég a MOL és az MVM. 
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Érintett célcsoport 

- a kerékpáros turizmusban érintett célcsoportok 
- a lovas turizmusban érintett célcsoportok 

Eredmények 

A fejlesztés következtében olyan attrakció jön létre, mely a térségi tájképi arculat és a helyi 
identitás fontos része, és mely önmagában is jelentős vonzerőt jelent a célcsoport számára, 
hozzájárul Dél-Zala mint új aktív turisztikai desztináció brand-építéséhez, bemutatja és 
megőrzi a térség egyedi kulturális értékét, megállítópontokat és nem mindennapi 
pihenőhelyeket teremt, ezzel is vonzóbbá téve a gyalogos, kerékpáros és lovas 
túraútvonalakat az ide érkezők számára. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

Kerékpáros pihenőpontok 
attrakcióval 

4 db 

Lovas megállóhely attrakcióval 1 db 

Árbevétel növekedés 
közvetett árbevétel növekedés szolgáltatóknál, 
szállásadóknál (vendégforgalom növekedése) 

mindösszesen kb. 60 mFt/év 

Költségvetés 

Összköltség 1 460 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források TOP Plusz 1. prioritás 

Hazai források  

Egyéb források MOL 

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x x   

A projekt előkészítettsége 

- Előzetes tárgyalásokat folytattunk a MOGIM-mal és a MOL-lal, támogatják az elképzelést 

- Meglévő hagyományok, olajipari emlékek és eszközök 

- Folyamatban lévő olajipari interaktív kiállítótér fejlesztés Bázakerettyén (TOP) 

- Meglévő Szent Borbála szoborgyűjtemény, vagonok és épületek 

- Már létező és működő vadudvar 

A MOL vállalja a projekt előkészítési költségeinek finanszírozását, az attrakciófejlesztéshez 
szükséges ingatlanok és eszközök átadását, valamint a marketingkommunikációs 
költségeket. 

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

Támogató döntés esetén a projektelőkészítés során rendezhetők a jogviszonyok. 
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Megvalósítás elemei, lépései Költség 
(millió Ft) 

Időtartam 

tervezés, előkészítés (MOL) 10 2021 

kivitelezés:  
megvalósítás, építés – Bázakerettye (2022: 400 m Ft) 
megvalósítás, építés – Ortaháza (2022: 100 m Ft) 
megvalósítás, építés – Pusztaederics (2022: 200 m Ft) 
megvalósítás, építés – Kiscsehi (2022-2023: 200 m Ft) 
megvalósítás, építés – Lovászi (2022-2024: 550 m Ft) 

1 450 2022-2024 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Jogi A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonya 
rendezendő, viszont alacsony kockázatú.  

Pénzügyi 

A projekt megvalósítása szempontjából a jelenleg zajló 
jelentős építőipari áremelkedés jelent közepes szintű 
kockázatot, ennek érdekében arra törekszünk, hogy a tervek 
egyszerűen kivitelezhetők legyenek, a tervezői költségbecslés 
készítésekor pedig igyekszünk olyan anyagok használatát 
javasolni, melyek könnyen helyettesíthetők. 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye Az üzemeltetést az erre a célra létrehozandó alapítvány végzi  

Üzemeltetés feltételei Az alapítvány még nem került megalapításra 

Üzemeltetés tervezett 
időbeli ütemezése 

évente március 1-november 30-ig  

Bevételek/év 

Üzleti bevételek 

A kapcsolódó rendezvényekből, valamint szolgáltatásokból 
származó bevételek:  

-  belépőjegy árbevétel: 10 millió Ft (évi 5000 fővel, 2000 Ft 
költéssel számolva)  

- túravezetés, audio guide kölcsönzés: 1,5 millió Ft / év 

mindösszesen 11,5 m Ft / év 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, üzemeltetés 5 m Ft / év 

Humán erőforrás 6 m Ft / év 

Marketing, hirdetés, PR 
önálló költségvetése nincs a térségi marketingkereten belüli 
tétel 
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4.6. Madárszínház a Kis-Balatonon 

Projekt címe 

Madárszínház a Kis-Balatonon 

Projekt rövid összefoglalása 

Az előterjesztés célja egy olyan, a világon is egyedülálló részben víz alatti madármegfigyelő 
központ megvalósítása, amely lehetőséget biztosít a madárvilág testközelből történő 
megfigyelésére.  

Alapadatok 

Projektgazda 
Aktív-és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
Beruházás lebonyolító: BMSK Zrt. 

Partnerek BfNPI 

Megvalósítási helyszín(ek) Fenékpuszta, Kis-Balaton 

Látványterv 

 

Projekt tartalma 

A projekt központi eleme a félig vízbe süllyesztett, detektív üveges madárles, melyet 
először egy a nádas élővilágát bemutató nádút, majd egy vízszint alatt futó alagúton lehet 
megközelíteni.  

A látogatók szervezett programok keretében nyerhetnek bepillantást a madarak 
mozgalmas életébe a levegőben zajló vérre menő küzdelmektől, a táplálékért vívott 
csatákon, a nászon, fióka etetésen és nevelésen keresztül egészen a kirepüléséig.  

A Madárszínház tájolása a lehető leghosszabb napi hátfényes használatot biztosítja az ún. 
"detektív" üveg használatával. A belső tér hangszigetelt, zajcsillapított, hogy a nagyobb 
csoportoknál elkerülhetetlen beszélgetés hangja ne zavarja meg a madarakat 
A vizes, gázlómadaras élőhelyet bemutató megfigyelőközpont megközelíthető a felszínen, 
majd alagút kialakításával vízszinti betekintést biztosít. A lehető legnagyobb élmény 
érdekében a betekintés a vízfelszínhez minél közelebb, megközelítőleg szemmagasságban 
kerül kialakításra. 
A létesítmény tervezése során fontos szempont a további bővítési lehetőségek 
figyelembevétele mind a befogadólétszám, mind a hasonló, de eltérő igényekkel rendelkező 
megfigyelőközpontok későbbi telepítése (pl. ragadozó madarak telelőterülete, tószegélyek 
saras élőhelyét kedvelő madarak bemutatásához megfigyelőközpont). 
A tervezett madárles célja elsősorban nem a klasszikus profi fotózás biztosítása, sokkal 
inkább az élményalapú és természetközeli ismeretterjesztés.  
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Érintett célcsoport 

általános és középiskolás diákcsoportok; térségbe látogató vendégek, különösen családok 

Eredmények 

A fejlesztés következtében olyan világon is egyedülálló attrakció jön létre, mely a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Látogatóközpont kiállítását kiegészítve a természet háborítása 
nélkül biztosítja a Kis-Balaton rendkívül gazdag és védett madárvilágának testközeli 
megfigyelését.  

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

Madárszínház főépület 1 db 

fogadóépület 1 db 

létrehozott tematikus tanösvények száma 1 db 

pihenőhelyek száma 2 db 

nádút 1 db 

alagút-folyosó 1 db 

látogatók száma 40.000 

Költségvetés 

Összköltség 1,3 milliárd Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források 1,3 milliárd Ft 

Hazai források 0 

Egyéb források 0 

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x x   

A projekt előkészítettsége 

Előkészítő egyeztetések a Balaton-felvidéki Nemzeti és a Nyugat-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatósággal. Építészeti tanulmánytervek elkészültek. 

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

A terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozik. A tulajdonviszonyok 
rendezettek. 
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4.7. Obornaki aktív- és ökoturisztikai központ 
létrehozása 

Projekt címe 

Obornaki aktív- és ökoturisztikai központ létrehozása  

Projekt rövid összefoglalása 

A projekt célja a Dél-Zalai aktív turisztikai térség ún. fogadóközpontjának létrehozása, mely 
kiemelt túraközpontként, valamint szemléletformáló és turisztikai rendezvényközpontként 
funkcionál, emellett helyt ad a térség turizmusát szervező operatív szervezetnek is. 

Alapadatok 

Projektgazda Murafölde Önkormányzati társulás 

Partnerek Eszteregnye Község Önkormányzata, Zalaerdő Zrt., 
Kisfaludy20230 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft. 

Megvalósítási helyszín(ek) 

Eszteregnyétől északi irányban 3 km-re fekszik Obornak, 
mely közigazgatásilag Eszteregnyéhez tartozik. A tervezési 
program Obornakon több lehetséges helyszínt azonosított, 
a megvalósítás pontos helyszínének megállapítása a 
tervezési feladat során történik. A megvalósítás helyszíne 
autóval Nagykanizsa központjából negyedóra alatt érhető el. 
Buszjárat is közlekedik.  

Projekt tartalma 

Jelen projekt keretein belül a Dél-Zalai aktív turisztikai térség ún. fogadóközpontjának 
létrehozását tervezzük, mely kiemelt túraközpontként, valamint szemléletformáló és 
turisztikai rendezvényközpontként funkcionál, emellett helyt ad a térség turizmusát 
szervező operatív szervezetnek is 
A projekt építészeti koncepciója egy két szintes épület, amely környezetbe illeszkedő 
módon várja a látogatókat. Az épületbe lépve a fogadóközpont a térség aktív turisztikai 
fogadó és túraközpontja.  
Szolgáltatásai: 

- turisztikai információszolgáltatás és tájékoztatás 
- információs pont digitális túraútvonal tervezővel 
- túraszervezés 
- garantált programok, tematikus foglalkozások, vezetett túrák 
- interaktív bemutatók, interaktív bemutatók, játékok a család minden tagja számára 
- interaktív kiállítás Dél-Zala természeti értékeiről 
- rendszeres programok, előadások, állandó kiállítások a térség természeti értékeiről 
- kerékpáros, vízi és gyalogos túraeszközök és felszerelések bérbeadása 
- mosdók, játszótér, padok, pihenőhelyek 

Mindezen szolgáltatásokat a projekt keretein belül létrejövő kétszintes épületben lehet 
majd igénybe venni, amely környezetbe illeszkedő módon várja a látogatókat. A projekt 
tartalmához tartozik a szükséges parkolók kialakítása, valamint a közműkapacitások 
bővítése/biztosítása. 
A fogadóközpontból közvetlenül megközelíthető a Smart Forest attrakció, és a Misztikus 
Erdő attrakció. A fogadóközponból közvetlenül elérhető a térség számos aktívturisztikai 
attrakciója. 
A fejlesztés előkészítése érdekében az alábbi dokumentumok beszerzésére került sor: 
Piackutatás, Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT), Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmány (RMT), tervezési program a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „az építésügyi és 
az építésüggyel összefüggő szakmai tevékenységekről” szerint maghatározott tartalommal, 
valamint engedélyeztetési tervdokumentáció.  
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Érintett célcsoport 

Aktív turizmust kedvelők, egészségtudatos/gyermekes családok, baráti társaságok, iskolai 
osztályok.   

Eredmények 

Térségi aktív turisztikai központ kialakítása.  
A térség ismertségének és látogatottságának növekedése.  

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

Aktív turisztikai fogadóközpont kialakítása (kiviteli 
terv, építés, egyéb költségek) 1 darab 

Személygépkocsi parkoló kialakítás  170 darab 

Buszparkoló kialakítás 4 darab 

Költségvetés 

Összköltség Az Aktív turisztikai központ becsült bruttó költsége 1,841 
Mrd Ft. 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források  

Hazai források egyedi támogatás 

Egyéb források  

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

X   

A projekt előkészítettsége 

Az aktív turisztikai központ engedélyezési és közbeszerzési tervdokumentációjának 
beszerzése megtörtént, a nyertes ajánlattevő év végéig szállítja az engedélyezési 
tervdokumentációt és a közbeszerzési tervdokumentációt. Az építési engedély 2022 év 
elejére várható. A projektelőkészítés a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft. 
felügyelete mellett a MTÜ ás az AOFK párhuzamos tájékoztatásával/bevonásával történik.  

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

A megvalósítás pontos helyszínének kiválasztása a műszaki tervezési feladat során történik 
a tervezési programokban meghatározott helyszínek vizsgálatával. Az elsődleges 
beruházási helyszín 0199/1 Hrsz. ingatlan a Magyar Állam tulajdonában álló, a Zalaerdő Zrt. 
kezelésében lévő telek. A Zalaerdő Zrt. részére a tervezett beavatkozás bemutatásra 
került, kooperáció keretében került meghatározásra a beavatkozási terület. 
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Megvalósítás elemei, 
lépései Költség (millió Ft) Időtartam 

Aktív turisztikai 
fogadóközpont kialakítása 
(kiviteli terv, építés, egyéb 
projekt költségek) 

850 megvalósítási szakasz 2022-
2023 

Parkoló létesítés 229   megvalósítási szakasz 
2022-2023 

Beruházáshoz szükséges 
közműfejlesztés 762 

megvalósítási szakasz 2022-
2023 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi A tervezési program elsődleges célterülete részben Natura2000 
területen fekszik.  

Jogi Nem releváns. 

Pénzügyi 
Amennyiben a tervezés során kijelölésre kerülő célterület 
magántulajdonban lévő területeket is érint, ingatlanvásárlás lehet 
szükséges. 

Egyéb Nem releváns 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető 
személye 

Murafölde önkormányzati társulás 

Üzemeltetés 
feltételei 

Az üzemeltetési feladatot a létrehozásra kerülő Murafölde 
önkormányzati társulás kiadhatja hosszútávra piaci szereplőnek.  

Üzemeltetés 
tervezett időbeli 
ütemezése 

Az üzemeltetést a használatbavételi engedély megszerzését 
követően várhatóan 2023 vagy 2024 évben lehet megkezdeni.  

Bevételek 

Támogatások Nem releváns. 

Üzleti bevételek 
Elsődleges tervszámok a projektelőkészítés során készülő RMT-ben 
állnak majd rendelkezésre. 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Rezsiköltség, 
üzemeltetés 

Elsődleges tervszámok a projektelőkészítés során készülő RMT-ben 
állnak majd rendelkezésre. 

Humán erőforrás 
Elsődleges tervszámok a projektelőkészítés során készülő RMT-ben 
állnak majd rendelkezésre. 

Marketing, 
hirdetés, PR 

Elsődleges tervszámok a projektelőkészítés során készülő RMT-ben 
állnak majd rendelkezésre. 
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5. A fejlesztéseket támogató 
rendezvények és kommunikációs 
tevékenységek 

5.1. Egységes térségi brand létrehozása  

Projekt címe 

Térségi arculat, védjegy, minőségbiztosítási rendszer, valamint kommunikációs platform 
(Mesélő Dél-Zala) kialakítása 

Projekt rövid összefoglalása 

A cél egységes és vonzó térségi brand kialakítása és kommunikációja. Az egészséges, 
természetközeli életmód hatja át a márkát, mely esetében a wellness aktív pihenést jelent, 
a térség érintetlenségét hangsúlyozva.  

Alapadatok 

Projektgazda Önkormányzati társulás (térségi szervezet) által létrehozott 
nonprofit kft. 

Partnerek térségi civil szervezetek, BfNPI, Zalaerdő, önkormányzatok 

Megvalósítási helyszín(ek) A térség teljes területén 

Projekt tartalma 

Arculat kialakítása 
A jelenleg rendkívül diverz megjelenésű és minőségű térségi arculatok helyett egységes, 
modern, vonzó térségi arculat kialakítása Murafölde és a Kis-Balaton térség számára. 
Feladatok: 

- Logó és arculattervezés 
- Kiadvány, Térkép (jármódokhoz kapcsolódó útvonalak, szolgáltatások bemutatása) 
- Egységes táblázási arculat 
- website kialakítása online foglalási rendszerrel 
- facebook oldal kialakítása, működtetése 
- instagram oldal kialakítása, működtetése 
- tartalomgyártás 

Térségi minőségbiztosítási rendszer kialakítása 
Rendszer és ajánlás létrehozása a szálláshelyek, a szolgáltatók és további élményelemek 
minőségi fejlesztése, azok átláthatósága a térségbe érkező turisták számára. A 
szálláshelyek és szolgáltatók számára minőségbiztosítási kézikönyv kialakítása és 
szemléletformáló képzések tartása.  
Térségi védjegyrendszer kialakítása 
A térség organikus, valamint az organikus termesztésre és termelésre való átállásban 
elkötelezett termelők összefogása, szolgáltatásfejlesztése és integrálása a turizmusba. 
Cél egy szervezeti egység létrehozása a térségi szervezeten belül, amely képes ellátni a 
védjegy gondozását, a minőségellenőrzést, valós támogatást nyújt a védjegyhez kapcsolódó 
termelőknek a piacra jutásban, továbbá biztosítja a jogsegélyt és szolgáltatásfejlesztést.  
Feladatok: 
- Minősítő szervezet létrehozása: rendszeresen ellenőrzi a védjeggyel megjelölt termékek 

vagy szolgáltatások körét és minőségét, hogy megfelel-e a szerződésben foglaltaknak. 
- Védjegyrendszer kritériumainak meghatározása 
- Értékesítés támogatása: segítség turisztikai, kiskereskedelmi, gasztro és webshop-os 

értékesítésben 
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- Jogsegély biztosítása: többi védjegyrendszerrel együttműködve aktuális jogi útmutatók 
és hatósági állásfoglalások rendelkezésre bocsátása. 

- Szemléletformálás: turisztikai, marketing, organikus termelés workshopok szervezése  
- Rendezvényszervezés: a védjegyet és a termelőket népszerűsítő rendezvények 

szervezése 
- Rövid élelmiszerlánc programok indítása: a helyi termelőket összefogva pilot projektek 

indítása  
Mesélő Dél-Zala projektelem 
Legendárium: 
Azt szeretnénk, hogy a Dél-Zalába látogatók úgy jussanak aktív turisztikai élményekhez, 
hogy közben ismereteket, információkat kapnak a vidékről, a tájról, az itt élőkről, azok 
hagyományairól, az itt fellelhető értékekről stb. Ez azért nagyon fontos, mert mindezek 
hozzá tudnak járulni Dél-Zala egyedi arculatának megteremtéséhez. Színesebbé, 
emberközelibbé és értékesebbé tudják tenni a vidéket a vendégek szemében. Óriási, eddig 
jórészt még fel nem tárt szellemi örökség rejtőzik e területen. 
Minden egyes faluhoz, dombhoz, erdőhöz stb. történetek kapcsolódnak: pld. Válicka-
pusztához a hős zászlótartó Püspöky Gráciáné, Csömödérhez Bp. kétszer megválasztott 
főpolgármesteréé, Kővágó Józsefé, Pákához Öveges József professzoré, Kámaházához 
herceg Sulkowsky Viktoré, Rigyáchoz a Benyovszky családé, Pördeföldéhez a rettegett 
betyáré, Patkó Bandié. De felhozhatjuk a lasztonyai Attila fa legendáját, a Torhaji kút 
mondáját, a kanizsai fejetlen, fehér mén történetét, azt, hogy miért macskások a rátkaiak 
és miért kutyások a szemenyeiek, mióta van Szentadorjánban puma, és azt is, hogy hogyan 
kapott szállást Marócon Trafó elvtárs… és a sor hosszasan folytatható. 
Intézkedésünk több cél elérését szolgálja: az első az, hogy minél több helyi történet, 
érdekesség, anekdota kerüljön összegyűjtésre. A másik, hogy ezekből egy olyan tudásanyag 
formálódjon (nem helytörténeti, sokkal inkább helyismereti anyagról van szó), amely alapja 
lehet a harmadik elemnek, a helyi túravezetők képzésének, illetve a helyi információs 
tábláknak, kiadványoknak, elektronikus megjelenéseknek, egyéb turisztikai marketing célú 
termékeknek (pld. színezők, képregények, társasjátékok) stb. 
Feladatok: 
- összegyűjtött történetek, érdekességek, anekdoták száma 
- túravezetői képzési, illetve „helyismereti” anyag száma (akár online is) 
- kiképzett túravezetők száma 
- erre épülő marketing termékek száma 
- adatgyűjtés, kutatómunka (ezekhez esetleg kisebb rendezvények, összejövetelek) 
- tudásanyag összeállítása, szerkesztése, lektorálása (általános és tematikus formában 

(pld. vízi túrákhoz, gyalogos és kerékpároshoz)) 
- tudásanyag elektronikus formában való elérhetőségének biztosítása 
- tudásanyag nyomatatott kiadványként való megjelentetése 
- legendárium megalapozása 
- túravezetői képzés szervezése és lebonyolítása 
 
Mesevilág projektelem 
A projektelem, vagyis Murafölde önálló és egységes mesevilága, legendaköre 
megalkotásának célja egyrészről az, hogy e területet segítse felhelyezni a turisztikai 
desztinációk láthatósági térképére azáltal, hogy a kiemelt célcsoportnak számító 
családokat megszólítja e térségről írt meséken keresztül mesekönyv, animációs kisfilm, 
mesefilm, ajándéktárgyak stb. formájában, tehát marketing tartalmat és csatornát is jelent. 
Másrészről az ideérkező turistáknak, vendégeknek nyújt kiegészítő élményt, mivel kézbe 
vehető, hazavihető, olvasható alakban ismeretet közvetít e térségről, annak természeti 
értékeiről, és örömet kelt.     
Ezért Murafölde „védjegy” megismertetésének, kiépítésének fontos eleme egy legenda-kör 
kialakítása, ami részben a helyi hagyományokra, az itt élők által még ismert történetekre 
és alakzatokra épül. Így fontos szerep jut pl. a lidérc vagy „lúdvérc” -legendának és 
lúdvércjárásnak (Valkonya). 
Alapját azonban emellett a természeti értékekkel, gazdag erdővilággal rendelkező 
Murafölde benépesítése adja, ahol az erdők tele vannak kincsekkel és titkokkal, Murafölde 
egy titkos és egy misztikus világ, amit érdemes megismerni. A legendák turisztikai 
élménnyé/termékké alakítása elősegíti az országos és nemzetközi szinten nem kellően 
egyedi táji adottságok felértékelését.  
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A legendáriumban a titkok az erdőlakó barátságos lények és életük köré szerveződnek, 
akikről a településeket is elnevezték. Itt élnek pl. a pördék (Pördefölde), a gútorok 
(Gutorfölde), a tormák (Tormafölde), a csörnyék (Csörnyefölde), a dömék (Dömefölde), 
zebeckék (Zebecke), kányák (Kányavár), akik különböző személyiséggel, habitussal 
rendelkeznek, és lényegében megtestesítik, megszemélyesítik a táj, az erdő, 
összességében a természet különböző jelenségeit, képződményeit és konfliktusait. Ezen 
figurákat életre kelnek mesék, rövidtörténetek, hosszútávon esetleg regény és blog 
formájában. Ugyanakkor a vizuális megjelenítés – illusztrációk - is lényegesek, melyek 
alapjául szolgálnak játékok, plüssfigurák megalkotásához, melyek e térség elvihető 
ajándékai lesznek.    
A legenda-kör felépítéséhez további egységes marketing és arculat is szükséges, nem csak 
magyar nyelven, összekötve az osztrák, szlovén turisztikai régiókat a Mura mentével és a 
Kis-balatoni térséggel. 
A projekt emellett azt a célt is szolgálja, hogy a térség információs pontjai, táblái, helyszínei 
arculata egységes, megszemélyesített természeti figurák és történetei által jelenhet meg 
az ideérkezők felé. 

Érintett célcsoport 

Összes aktív és ökoturisztikai célcsoport, kisgyermekes családok, egészségtudatos 
családok 

Eredmények 

A fejlesztés következtében létrejön egy egységes, transzparens térségi turisztikai márka: 
egymáshoz illeszkedő Murafölde és Kis-Balaton logó és arculat, valamint az erre épülő 
marketinganyagok 
egységes, a vendégek számára átlátható, könnyen értelmezhető minőségbiztosítási 
rendszer, amely segítségével egyszerűen azonosíthatják, hogy egy adott szolgáltatás, 
attrakció milyen minőségi és árszínvonalat képvisel, milyen érdeklődésű körű 
személyeknek, családoknak, társaságoknak ajánlott. 
Feltárásra kerülnek a helyi élelmiszeripari és kézműves értékek, ezek egységes, szintén 
átlátható módon, védjeggyel kerülnek kiemelésre.  
A márka felépül egy olyan történet (brand storytelling) a Mesélő Dél-Zala projektelem 
keretében, amely a potenciális célcsoportok számára még vonzóbbá teszi a desztinációt. 
A megszülető mesevilág, legenda-kör a térség megismertetését és elismertségét növelné 
a megjelenő és hasznosítható illusztrált mesekönyv-sorozat révén, melyek főszereplői 
ajándéktárgyak arculatán és önálló ajándékként is felhasználható, így marketing 
eszközként és csatornaként is működik.   
A projekt megvalósításának várt hatása a térség ismertségének és pozitív imázsának 
megteremtéséhez, a megismertetéséhez és az élményszerzéshez való hozzájárulás. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

Murafölde és Kis-Balaton logó és 
arculat 1 db bővített arculati kézikönyv formájában 

Dél-Zala: Murafölde és Kis-
Balaton térképes kiadvány 

20.000 db legyártva 

Website (delzala.hu, 
murafolde.hu, kisbalaton.hu) 
online foglalási rendszerrel, 
facebook, instagram 

3 db működő felület, folyamatosan frissülő 
tartalommal 

Image-filmek 2 db 90 mp image-film legyártva 

Működő térségi 
minőségbiztosítási rendszer 

Online elérhető tartalom, amelyben a térség minden 
jelentős attrakciója, szolgáltatója szerepel 
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Védjegyrendszer Minősített termékek, szolgáltatók száma 

Mesélő Dél-Zala tartalom 

1 db kiadvány, amelyben összegyűjtve megtalálhatóak 
a helyi legendák 

1 db Mesélő Dél-Zala mesevilág részletesen, 
karakterekig lebontott arculat, 1 db mesekönyv, 1 db 

animációs film forgatókönyve 

Költségvetés 

Összköltség 490 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós 
források 

TOP Plusz, minősítési rendszer tekintetében VP Plusz, Interreg, 
Visegrádi Alap 

Hazai források  

Egyéb források  

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 
2026

-
2027 

2028-2030 

x x   

A projekt előkészítettsége 

A védjegy projektelem megvalósítása előkészítést igényel, szükséges (külföldi jó 
gyakorlatok alapján) a helyi termelőkkel való együttműködés és értékesítési modell jogi, 
pénzügyi keretének kidolgozása. A többi projektelem projektterv formájában létezik, de 
elindítása további előkészítő lépést nem igényel.  

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

nem releváns 

Megvalósítás elemei, lépései Költség (millió 
Ft) 

Időtartam 

Védjegyrendszer előkészítése 20 2022 

Logó, bővített arculattervezés 7 2022 

Weboldal készítése 7 2022 

Online foglalási rendszer (webapp) készítése 43 2022-2023 

Image-filmek kreatív koncepciója és gyártása 50 2022-2025 

Folyamatos tartalomgyártás közösségi média 
felületekre 

37 2022-2025 

Mesélő Dél-Zala tartalom 40 2022-2025 

Térképes kiadvány tervezése és gyártása 16 2022-2025 

Védjegyrendszer megvalósítása és működtetése 200 2022-2025 

Minőségbiztosítási rendszer kialakítása és 
működtetése 70 

2022-2025 
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Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi Nem releváns 

Pénzügyi A védjegyrendszer fenntartása 2030 után piaci alapon – 
közepes kockázatot jelentő tényező. 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye Térségi szervezet 

Üzemeltetés feltételei A védjegyrendszer esetében egyeztetés szükséges. 

Időbeli ütemezése Egész évben folyamatosan. 

Bevételek 

Támogatások, bevételek Nem releváns 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Kiadások Nem releváns 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye Térségi szervezet 

Üzemeltetés feltételei A védjegyrendszer esetében egyeztetés szükséges. 

Időbeli ütemezése Egész évben folyamatosan. 

Bevételek 

Támogatások, bevételek Nem releváns 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 

Kiadások Nem releváns 
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5.2. Aktív- és ökoturisztikai rendezvények és 
teljesítménytúrák 

Projekt címe 

Aktív- és ökoturisztikai rendezvények és teljesítménytúrák 

Projekt rövid összefoglalása 

Népszerűsítő rendezvények és teljesítménytúrák megvalósítása, ill. meglévő rendezvények 
támogatása, amelyek növelik a térség ismertségét és önmagukban is képesek a térségbe 
turisták sokaságát vonzani. 

Alapadatok 

Projektgazda Önkormányzati társulás (térségi szervezet) 

Partnerek Önkormányzatok, turisztikai vállalkozások, civil szervezetek, 
Zalaerdő Zrt.  

Megvalósítási helyszín(ek) A teljes térségben kb. 50 helyszínen 

Projekt tartalma 

Cél olyan rendezvények megvalósítása, ill. meglévő rendezvények támogatása, amelyek 
önmagukban is képesek a térségbe turisták sokaságát vonzani, így a térség ismertségének 
növelése mellett a térségi turisztikai szolgáltatások kipróbálását is ösztönzik, ezáltal 
visszatérésre csábítják a rendezvényre látogatókat. 
A rendezvények: 
- The Mura Challenge: három jármódra épülő teljesítménytúra esemény, amelynek során 

a kialakításra kerülő aktív turisztikai infrastruktúra kihasználtsága nő: Kerékpáros 
szakasz: Nagykanizsa Csónakázó-tó-Lendva-Muraszemenye, Kajakos szakasz: 
Muraszemenye-Molnári, Futó szakasz: Molnári-Nagykanizsa történeti belváros 
(félmaraton) 

- A rendezvény egy egyszeri verseny, de mellette egy a turisztikai szezonban bármikor 
teljesíthető kihívás is egyben. 

- L’Etape by Tour de France: A Tour de France hivatalos, márkázott licenszversenye, 
amely magas költéssel bíró, amatőr versenyzők ezreit vonzza Európa minden tájáról a 
térségbe. A tervezett útvonal: Veszprém-Balaton-felvidék-Kis-Balaton-Nagykanizsa 

- Ohmydeer, Magyarország első 100%-ban fenntartható ökoturisztikai fesztiválja. A 
korábban a nagykanizsai Csónakázó-tónál megszervezett országosan is egyedi 
esemény újjáélesztése, egy olyan fesztivál létrehozása, amely Közép-Kelet-Európa első 
net zero lábnyomú zenei-kulturális-ökoturisztikai eseménye lehet. 

- Mura, Nagy csúszás: A Szlovéniában és Ausztriában évente megrendezésre kerülő Mura 
folyóra épülő közösségi, aktív turisztikai esemény kiterjesztése a Mura magyarországi 
szakaszára. 

- További kisebb költségvetésű rendezvények támogatása: Mura Ultrafutóverseny, Dél-
Zala Ultra Trail, Kékfűrész félmaraton terepfutó verseny, Murafölde ultra terep 
triatlon verseny, MaxiMura 

Érintett célcsoport 

Az aktív turizmusban érintett magyarországi és külföldi célcsoportok 

Eredmények 

Önálló vonzerőt teremtő rendezvények, javuló imázs, több foglalás, több vendég, több 
értékesített szálláshely és szolgáltatás, növekvő árbevétel, minőségi kikapcsolódás a 
térségben. 
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A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

Támogatott nagyrendezvények száma / év 2 db 

Támogatott kisrendezvények / év 4 db 

Költségvetés 

Összköltség 500 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források  

Hazai források egyedi hazai támogatás 

Egyéb források szervezők önrésze, szponzorok támogatása 

Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x x 

 

 

A projekt előkészítettsége 

Egyeztetés szükséges a megvalósítókkal 

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

E projekt vonatkozásában nem értelmezett 

Megvalósítás elemei, 
lépései Költség (millió Ft) Időtartam 

Projektelőkészítés (pld. 
tervezés, engedélyeztetés, 
területfoglalás) 

10 2021-2022 

Kivitelezés 490 2023-2024 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi nem releváns 

Jogi nem releváns 

Pénzügyi nem releváns 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltető személye nem releváns 

Bevételek 

Támogatások  

Üzleti bevételek 
közvetett árbevétel növekedés szolgáltatóknál, 
szállásadóknál (vendégforgalom növekedése) kb. 100 
mFt/év 
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5.3. Szarvas landmark előkészítése 

Projekt címe 

Szarvas Landmark előkészítése 

Projekt rövid összefoglalása 

A projekt célja az M7 autópálya sormási pihenőhelyéhez tervezett Szarvas Landmark 
attrakció és műalkotás előkészítése. A projekt magában foglalja a landmark építészeti-
művészeti koncepciótervének és megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését, valamint 
az engedélyeztetési terveinek elkészítését. 

Alapadatok 

Projektgazda Önkormányzati társulás (térségi szervezet) 

Partnerek MOL Nyrt 

Megvalósítási helyszín(ek) M7 autópálya sormási pihenőhely (Letenye felé tartó irány) 

Térkép 

 

Projekt tartalma 

A Szarvas Landmark előkészítése érdekében e projekt keretében ötletpályázat kerül 
meghirdetésre és elkészül egy építészeti-művészeti koncepcióterv. A projekt magában 
foglalja Landmark megvalósíthatósági tanulmányát és engedélyeztetési terveinek 
elkészítését. 

Az előkészítendő projekt bemutatása: 
Szarvas Landmark, világszinten is egyedülálló attrakció és egyedi aktív és ökoturisztikai 
belépési pont az alábbi funkciókkal: 

- Kilátó, helyi termékek boltja, Dél-Zala bisztró, kávézó megvalósítása – mindez az M7 
autópálya pihenőjében egy kisebb dombon. 

- Építészeti alkotás, amely azon túl, hogy monumentális és látványos, könnyen 
dekódolhatóvá és messze földön híressé teszi Magyarország legerdősebb vidékét, ahol 
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a világ legnagyobb gímszarvasai élnek. A landmark egy nagyságrendileg 30 m magas 
épített fa borítású szarvas az M7 autópálya mentén, Murafölde pihenőben, 
Nagykanizsa-Sormás kijáratnál. Mellette egy nagy parkoló kerül kialakításra, ahonnan 
elérhető a Murafölde kerékpáros kör. A tervezett transzferbusz hálózat csomópontja is 
egyben. 

- Kommunikációs funkció: Instagram és Facebook fotókészítés miatti megállóhely 
Érvek a fejlesztés mellett: 

- 5.000.000 átmenő forgalom, így hatékony fenntartható kommunikációs eszköz a 
térség számára 

- könnyen dekódolhatóan foglalja el az erdő, vadak, természetközeli pozíciót a 
célcsoport fejében 

- azonnal invitál a térség többi látványosságához 

- hatékony módon mutatunk be/adunk el egy térséget, nem klasszikus 
kommunikációs eszközökkel. 

A landmark mellett a MOL-lal együttműködésben egy Murafölde tematikájú benzinkút is 
kialakításra kerülhetne, mely 100% természetes energiát használ, erdei dekorációval, 
növénybevonattal (ld. Istenhegyi úti benzinkút). A fenntartható benzinkút 100% 
magánberuházásban valósul meg. 

Érintett célcsoport 

Összes aktív és ökoturisztikai célcsoport, kisgyermekes családok, egészségtudatos 
családok 

Eredmények 

A projekten belül a Szarvas Landmark létrehozásával egy önmagában is nemzetközi 
vonzerőt jelentő attrakció jöhet létre, amely éves szinten több százezer látogatót vonz a 
térségbe és belépési pontként a térség további attrakciói és szolgáltatói számára biztosít 
jelentős számú látogatót. 

A projekt tervezett indikátorai 

Indikátor neve Érték mértékegységgel 

építészeti koncepcióterv 1 db 

megvalósíthatósági tanulmány 1 db 

Költségvetés 

Összköltség 160 millió Ft 

Költségvetés összetétele 

Fejlesztési forrás Megnevezés 

Európai Uniós források  

Hazai források egyedi támogatás 

Egyéb források  
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Megvalósítás 

Megvalósítás tervezett 
ütemezése 

2021-2023 2024-2025 2026-2027 2028-tól 

x    

A projekt előkészítettsége 

nem releváns 

A megvalósítási hely(ek) tulajdonviszonyainak rendezettsége 

nem releváns 

Megvalósítás elemei, lépései Költség 
(millió Ft) Időtartam 

Szarvas Landmark építészeti-művészeti 
koncepcióterv elkészítése, egyeztetés MOL 
Nyrt.-vel, megvalósíthatósági tanulmány 

100 m Ft 2022 

Szarvas Landmark engedélyeztetési 
terveinek elkészítése 

60 m Ft 2023 

Projektmegvalósítás kockázatai 

Környezetvédelmi, jogi, 
pénzügyi nem releváns 

Fenntartás, működtetés 

Üzemeltetés, bevételek, 
fenntartási költségek nem releváns 

 


