
A 40 éve alakult Bükki Nemzeti Park Igazgatóság névadója, és egyben egyik legértékesebb területe a Bükk 
hegység. A hely természeti kincsei, különleges földtörténete, egyedi vízrajza, kulturális öröksége és a világ-
hírű Szeleta-kultúra színvonalas bemutatása immáron négy évtizede várat magára.

Jelen projekt célja ezen értékek mai kor követelményeinek megfelelő oktatási és turisztikai szempontú 
interpretációja az egyedülálló, négy évszakos élményt nyújtó Szeleta Park Látogatóközpont kialakításával a 
Bükk keleti kapujában, a Herman Ottó emlékpark területén. 

Ezen az ingatlanon korábban egy társadalmi összefogással épült, látogatókat is kiszolgáló organikus stílusú 
építmény állt, egy időközben jelentős mértékben leégett gombavizsgáló-kiállító épülettel együtt. Az épít-
mények elavulása következtében az emlékpark már nem képes a látogatókat kiszolgálni, ezért szeretnénk 
e projekt keretében a meglévő szolgáltatáskínálat minőségi fejlesztését megoldani.

A Szeleta Park Látogatóközpont épületében kialakítandó  „A bükki barlangok évezredes titkai – Az ősember 
természete” című kiállítása és a hozzá kapcsolódó attrakció-együttes a Bükk hegység természeti és kulturális 
örökség gyűjteményének az ősemberbarlangok  élményszerű bemutatását szolgálja komplex szolgáltatá-
sokkal. Az „Élmény, természetesen” szlogen ismeretterjesztő szórakozás és szórakoztató ismeretterjesztés 
hagyományos és interaktív bemutatási elemekkel valósul meg. 

Az egyik legfontosabb „ősemberbarlang” a Szeleta-barlang. Erre az ősrégészeti lelőhelyre és a Bükk őstörté-
netére alapozva olyan interaktív és látogatóbarát elemekkel élményközpontúvá szervezett látogatóközpont 
kerül kialakításra, amely a kiállításon és a kiállítás tematikájához kapcsolódó élményelemekkel (önvezetéses 
módszerekkel és vezetett programokkal) kalauzolja a látogatókat a Bükk és az emberiség őstörténetébe.

„A bükki barlangok évezredes titkai – Az ősember természete” c attrakció öt természeti jelenség köré épített 
kiállítást, kreatív eszköz-együttest, valamint egy meglévő kőzetpark terepi bemutatóhellyé fejlesztését, egy 
periszkópként szolgáló építményt és két játszóteret és egy játszóházat foglal magába.

A Látogatóközpont fő koncepcionális elemeinek megjelenítése az épületen belül és a parkban elhelyezve 
szoros egységet alkot.

A korosztályokat tekintve a legkisebbeknek a Bikkmakk kuckó játszótéren, a nagyobbaknak a „Töbör gödör-
ben” és a „Nagy odvas fában”, a felnőtteknek és szakmai látogatóknak pedig a Touchscreen monitorokkal 
kínálunk kipróbálható eszközöket.

A virtuális, vagy kiterjesztett valóság bemutatását többek között a vetítőteremben kialakított barlangszerű 
környezettel, továbbá vetített Bükk-terepasztallal, az istállós-kői furulya és éjszakai állathangok megszólal-
tatásával biztosítjuk.

A látogatóközpont helyet ad foglalkozásoknak, szakmai konferenciáknak, egyéb rendezvényeknek, szerves 
egységként beilleszkedő két tematikus játszótérnek, szakvezetett terepi programok kiindulási 
pontjainak, periszkópos kitekintésnek, archeológiai foglalkozásoknak, növény és 
állathatározásoknak, valamint további egyedi látogatói igényeknek. 

A látogatóközpontban alkalmazott, építészeti, gépészeti, műszaki 
megoldásokban törekszünk az ökológiai lábnyom csökkentésére. 
Az új fűtési és világítási technológiák hosszú távon biztosítják a 
környezeti és gazdasági fenntarthatóságot.

Kiemelt szerepet kap a folyamatos látogatottság - évszaktól és 
időjárástól függetlenül - fenntartása, ezáltal megvalósítható 
az egyenletes finanszírozás és a gazdaságos működtetés. 

SAJTÓANYAG
Bükki nemzeti park igazgatóság

„szeleta park látogatóközpont, a Bükk keleti kapuja”



1837 m2 területet foglal el a Látogatóközpont épülete, amelyhez 233 m2 külső tároló tartozik. A telken belül 
39 db parkoló kerül elhelyezésre, ebből 2 db akadálymentes, 2 db szélesített, családos. Megépítésre kerül a 
kerítés, és a látogatóközpont zárt tereinek használatát ellenőrző beléptető rendszer, valamint kültéri játszótér, 
és interaktív elemek. A kertépítés során megújul a park növényzete, elkészülnek a belső utak és egy filagória. 
A gazdaságfejlesztés élénkítése érdekében a látogatóközpont helyszínt biztosít 5 magánvállalkozás számára: 
büfé, kerékpárkölcsönző, barlangi túravezetés, érmenyomó, valamint kávéautomata.
A Látogatóközpontban a hazai nemzeti parkok kínálatát is bemutatjuk, valamint helyi és nemzeti parki véd-
jegyes termékeket is forgalmazunk.

Elemzéseink alapján az elsődleges célcsoportok a belföldről, elsősorban Budapestről és Kelet-Magyarországról, 
Dél-Alföldről érkező iskolai osztályok, és a gyermekes családok, valamint a helyi lakosok, a gyógyulni vágyók, 
wellness látogatók, öko- és geoturisták. További közvetlen célcsoportot jelentenek a szakmai látogatók, 
rendezvények, nyári táborok résztvevői.

A Látogatóközpont külső és belső tereinek kialakításakor figyelembe vettük az esélyegyenlőségi szempon-
tokat. A kötelezően előírt követelményeken túl a játszótér meghatározott elemei alkalmasak korlátozott 
mozgású gyermekek általi igénybevételre.

Jelen projekt finanszírozására a nemzeti park igazgatóság 100 % támogatást kap, így a látogatóközpont 
előkészítésére és megvalósítására fordítható teljes költség 1,4 milliárd Ft.

A projekt előkészítési szakasza elindult 2016. szeptember 01-vel, az épület jogerős építési engedéllyel ren-
delkezik, jelenleg a kivitelezés közbeszerzése zajlik.


