A projekt bemutatása
A Mátrai Tájegység Heves megye középső részén, a Mátra hegységben és környezetében lát
el természetvédelmi kezelői feladatokat. A tájegység természetvédelmi szempontból
legértékesebb része Mátrai Tájvédelmi Körzet.
A Mátrai Tájegység természetvédelmi értékekben gazdag hegyvidéki terület. Védett
természeti területek – középhegységi erdők különböző típusai, erdősztyepprétek, lápok -,
Natura 2000 madárvédelmi terület és változatos élőhelyekkel rendelkező Natura 2000
természetmegőrzési területek alkotják. A Mátra, Budapest viszonylagos közelsége miatt is, a
turizmus, az osztálykirándulások egyik kedvelt célpontja. Szép tájai, természeti értékei iránt
van érdeklődés. A meglévő érdeklődés kielégítésének, a természeti értékek megismerése
iránti érdeklődés további felkeltésének színteréül szolgálhat a megépülő a megépülő látogató
és oktatási központ
A tájegység rendelkezik a BNPI saját vagyonkezelésében lévő mátrafüredi tájegységirodával,
azonban ez az épület jelenlegi kiterjedésében nem alkalmas látogató- és oktatóközpont,
valamint kezelőközpont funkciók ellátására. A bővítéssel korszerű irodát és eszközraktárt,
természetvédelmi, oktató- és bemutató-központot, oktatási célú helyiségeket valamint kiállító
teret kívánunk létrehozni. A fejlesztés célja a tájegység természetvédelmi értékeinek, védett és
Natura 2000 területeinek, élőhelyeinek, növény és állatfajainak bemutatása, a
természetvédelem fenntartási feladatainak, az egyes élőhelyek kezelésének megismertetése.
A projekt megvalósulási ideje 2018. december 31., becsült összköltsége (nettó): 300.000.000,Ft.
A beltéri állandó kiállítás a vulkanikus felépítésű Mátra természeti (élőhelyek) és
kultúrtörténeti értékeit (hagyományos tájhasználat) mutatja be természetvédelmi kezelési
szempontból. A kiállítás interpretációs technikái a személyes bemutatástól (a látásra, hallásra
épülő élményszerzéstől) az interaktív és a statikus display eszközökön át a mechanikus,
optikai, elektromos és virtuális eszközökig terjednek:
Statikus, látványt bemutató eszközök: makett, terepasztal, dioráma, modellek;
Interaktív interpretációs eszközök: feladatlapok, kreatív installációk, multimédiás eszközök,
érintőképernyős terminálok;
Személyes interpretáció: animátor.
Szakvezetések, környezet- és természetvédelmi foglalkozások, előadások tartását tervezzük a
környező iskolák igényei szerint.
A projekt a létesítmény udvaráról induló kapcsolódó új tanösvény kiépítését is magában
foglalja, meglévő turistaúton, és madárvédelmi bemutató erdőn keresztül, a Sás-tó, Kozmárykilátó érintésével ér vissza Mátrafüredre. A projekt keretében a meglévő Sár-hegyi tanösvény
is felújításra és meghosszabbításra kerül.

