
Tisza-tavi Ököcentrum – Poroszló
3388 Poroszló, Kossuth u. 41.
Telefon: +36 36/704-404 
GPS: 47.645412 , 20.657278 (?)
Útvonal: 128 km, 1:25 óra
http://www.tiszataviokocentrum.hu/
info@tiszataviokocentrum.hu 
A hét minden napján nyitva reggel 9-től este 18 óráig 
Poroszló, Tisza-tó képek: http://www.poroszlo.hu/hu/latnivalok_poroszlon.php

A Tisza-tó Magyarország második legnagyobb tava, amely az 
Alföld északi részén terül el.  127 km2-én számtalan sziget, 
holtág, és sekély kis csatorna váltja egymást a hatalmas, nyílt 
vízterületekkel,  jellegzetes,  úgynevezett  mozaikos  tájat 
formálva.  A Tisza-tó  a  Hortobágyi  Nemzeti  Park  negyedik 
bemutató területe, s így 1999 óta az UNESCO Világörökség 
része.
Az Ökocentrum vendégfogadó és oktató központ, amely egy 
helyen gyűjti össze és tárja látogatói elé a Tisza-tó és a Tisza-
völgy természeti kincseit, bemutatva Magyarország második 
legnagyobb tavának gazdag élővilágát. Négyszintes látogatóközpontja 2.600 négyzetméteren várja 
az  érdeklődőket,  állandó  kiállításai,  háromdimenziós  vetítőterme  és  hatalmas,  1  millió  liter 
össztérfogatú édesvízi akváriuma révén igazi természetközeli élményt nyújt.
Kínálatában  a  turizmus  mellett  oktatás  is  kiemelt  jelentőségű.  Az  általános-  és  középiskolák 
biológiai  tananyagának  kiegészítő,  gyakorlati  oktatásában  komoly  szerepet  tölthet  be  az 
Ökocentrum kiállításainak megtekintése és a szervezett  programokon való részvétel,  de jelentős 
segítséget nyújthat a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói számára is.

A főépületben  korszerűen  berendezett,  100  fős  konferenciaterem kínál  lehetőséget  tudományos 
előadások és rendezvények lebonyolítására.

Az Ökocentrum térségi funkciókat is ellát majd a jövőben, a tervek szerint itt kap helyet a poroszlói  
vízi rendőrőrs, az épület tornya pedig a Tisza-tavi viharjelző rendszer kiépítésére szolgál.

http://www.tiszataviokocentrum.hu/
http://www.poroszlo.hu/hu/latnivalok_poroszlon.php
mailto:info@tiszataviokocentrum.hu


GPS-es csónaktúrák: ha önállóan szeretné felfedezni a Tisza-tó rejtelmeit, béreljen csónakot GPS 
navigációs készülékkel! Válasszon a 12 féle útvonal közül: az egy órás, 2,7 km-es rövid túrától 
kezdve a több órás 24,6 km hosszú körútig.

Már látogatható a Tisza-tavi Ökocentrum, amely eddig nem látott 
formában mutatja be a Tisza-tó természeti kincseit. A létesítményt 
április  27-én,  ünnepélyes  keretek között  adták át,  Varga Mihály 
miniszterelnökséget  vezető  államtitkár,  Csepreghy  Nándor,  az 
NFÜ  Kommunikációs  Főosztályának  vezetője,  valamint  Scheer 
Sándor, a beruházás kivitelezésével megbízott Market Építő Zrt. 
vezérigazgatójának  részvételével.  A projekt  a  magyar  kormány 
támogatása  mellett  az  Észak-Magyarországi  Operatív  Program 
(ÉMOP) turisztikai attrakció-fejlesztés pályázata révén, egy több 
mint 2 milliárd forint összköltségű beruházás keretén belül valósult meg.

A  községi  Önkormányzat  kezdeményezése  révén  létrehozott 
látogatóközpont kiváló alkalmat nyújt egy rendhagyó találkozásra 
a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti értékeivel. Kínálatában az 
oktatás  is  kiemelt  szerepet  kap,  amelyet  modern,  interaktív 
megoldások  tesznek  emlékezetessé.  Az  épületben  3D 
természetfilmeket  vetítő  mozi  terem,  valamint  a  „Makrovilág 
Földinfó”  és  az  „Éjszakai  erdő”  interaktív  kiállítások  mellett 
Európa  legnagyobb,  1  millió  liter  össztérfogatú  édesvízi 
akváriumrendszere  mutatja  be  a  térség  élővilágát.  A speciális 
üvegfalú alagúttal épített akváriumrendszer önálló ökoszisztémát rejt, és lehetővé teszi a Tisza-tó 
állatvilágával való közvetlen találkozást.

Az Ökocentrum számos oktató és szórakoztató jellegű programot kínál:

• GPS-es  csónaktúrák,  csoportkísérés,  túravezetés,  halászati  bemutató,  állat  show, 
látványetetések, foglalkozások, rendhagyó tanórák

A Tisza-tavi Vízi Sétány
Az Ökocentrum közelében kiépített Tisza-tavi Vízi Sétányon a víz fölött 1500 méter hosszan vezet 
az út a különböző megfigyelési pontokhoz, ahonnan a látogatók megcsodálhatják a Tisza-tónál élő 
madarakat anélkül, hogy megzavarnák őket. A kiindulási ponthoz egy 20 személyes kishajóval lehet 
eljutni, mindössze néhány perc alatt. A kikötő, a hajó és a vízisétány is úgy van megépítve, hogy azt 
babakocsival vagy kerekes székkel is kényelmesen lehessen használni.


