
 
 



 
 

 
2 

 

 

 

 

Megbízó: 

 

Készítette: 

 
 

Dr. Kukely György 
Rácz Andrea 

 
Dr. Fehér Balázs 

Varga György 
Dobozi Eszter 
Zábrádi Zsolt 

 

 



   
   

 
3 

Tartalomjegyzék 
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .............................................................................................................4 

II. TÉRSÉGI AKTÍV TURISZTIKAI STRATÉGIA INTÉZKEDÉSI TERVE .......................................................6 

II.1 Intézkedések .......................................................................................................................7 

II.1.1 Vonzerőfejlesztés .........................................................................................................9 

II.1.2 Infrastruktúra fejlesztése ........................................................................................... 10 

II.1.3 Szolgáltatásfejlesztés ................................................................................................. 11 

II.1.4 Marketing, információ és promóció fejlesztése .......................................................... 13 

II.1.5 Szervezetfejlesztés – Koordináció és menedzsment ................................................... 13 

II.1.6 Kapcsolódó intézkedések ........................................................................................... 13 

III. A STRATÉGIA CSELEKVÉSI TERVE ............................................................................................ 15 

III.1 Cselekvési terv ................................................................................................................... 16 

III.1.1 Vonzerőfejlesztés ....................................................................................................... 20 

III.1.2 Infrastruktúra fejlesztése ........................................................................................... 32 

III.1.3 Szolgáltatásfejlesztés ................................................................................................. 41 

III.1.4 Marketing, információ és promóció fejlesztése .......................................................... 48 

III.1.5 Szervezetfejlesztés – koordináció és menedzsment .................................................... 54 

III.1.6 Kapcsolódó intézkedések ........................................................................................... 56 

IV. PROJEKTTERVEK .................................................................................................................... 61 

IV.1 Akcióterületek ................................................................................................................... 65 

IV.1.1 Kékestető................................................................................................................... 66 

IV.1.2 Galyatető térsége ...................................................................................................... 68 

IV.1.3 A Mátra délnyugati kapuja ......................................................................................... 70 

IV.1.4 A Mátra nyugati kapuja .............................................................................................. 73 

IV.1.5 Sár-hegy..................................................................................................................... 75 

IV.1.6 Farkasmály................................................................................................................. 77 

IV.1.7 Tarna-völgy ................................................................................................................ 79 

IV.2 Projektek ........................................................................................................................... 81 

IV.2.1 Kiemelt projektek ...................................................................................................... 84 

IV.2.2 Továbbgondolásra javasolt projektek ....................................................................... 134 

IV.2.3 Hálózatos projektek ................................................................................................. 140 

 

 

  



   
   

 
4 
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A Mátra aktív turisztikai térségi stratégia 2030-ra a következő víziót vázolja fel: 

2030-ra a Mátra Magyarország legnépszerűbb négyévszakos aktív turisztikai desztinációja lesz, 

illeszkedve a mátrai turizmus mottójához: „Magasan a legjobb, minden évszakban!” 

2030-ra a Mátra Magyarország legfontosabb síterepe és hegyikerékpáros desztinációja, a 
fővárosi és alföldi természetjárók legnépszerűbb gyalogos kirándulóhelye, az extrém kihívásokat 
keresők „kánaánja”, valamint a kapcsolódó sportrendezvények (teljesítménytúrák, országúti és 
MTB versenyek, síversenyek) hazai zászlóshajója.  
 
A Kékes Magyarország leglátványosabb, nemzetközi szinten is ismert és versenyképes, számos 
turisztikai attrakcióval rendelkező, egyre növekvő számú látogatót vonzó, emblematikus 
hegycsúcsa, melyet mindezek ellenére, a fejlődő közlekedési és parkolási infrastruktúrának 
köszönhetően mégis kisebb környezetterhelés jellemez, megőrizve annak természetközeliségét.  
 
A Mátrában a Kékes mellett számos turisztikai csomópont is fejlődik, ahol több aktív turisztikai 
jármód fejlesztése is összekapcsolódik és a közlekedési elérhetőségi, a parkolási feltételek is 
megfelelőek. 

Az aktív turizmus fejlesztése a Mátra egészére kiterjed, az egyes térségek között kialakul egyfajta 

munkamegosztás, specializálódás. Az egyes jármódok fejlődése egymástól területileg is elkülönül, 

bár vannak találkozási pontok, de az egyes jármódok egymást nem zavarják, a konfliktusok elenyészők, 

miközben a nagyobb csomópontokban lehetőséget is kínálnak a „módváltásra” (attrakciók, 

eszközbérlés, szolgáltatások stb.). Ilyen csomópontok a leglátogatottabb attrakciók környezetében, 

valamint a tavak térségében fejlődnek. A Mátra aktív turisztikai stratégia a területileg is részben 

elkülönülő 13+1 élménycsomagra épül: 

 

Jelen cselekvési terv ehhez illeszkedve határozza meg az intézkedési, beavatkozási feladatokat.
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II. TÉRSÉGI AKTÍV TURISZTIKAI STRATÉGIA INTÉZKEDÉSI TERVE 
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II.1 Intézkedések  

A célrendszerhez illeszkedve, az élménycsomagok létrehozását, fejlesztését, megalapozását segítve 

kerülnek meghatározásra az intézkedések, amelyek két nagy csoportra oszthatók: 

• Közvetlen aktív turisztikai intézkedések: azok az intézkedések, amelyeknek a fő indoka az 

aktív turizmus fejlesztése  

• Kapcsolódó intézkedések: azon intézkedések, amelyek szükségesek a sikeres aktívturisztikai 

térség létrehozásához, de az indokoltságuk nagyobb részt nem az aktív turizmushoz 

kapcsolódik 
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II.1-1. táblázat: A fejlesztési célok és intézkedések összefoglalása 

Vonzerőfejlesztés Infrastruktúra fejlesztése Szolgáltatásfejlesztés 
Marketing, promóció, 

információ 
Koordináció és 
menedzsment 

Kapcsolódó intézkedések 

• V1: Kékestető attraktivitásának 
növelése 

• V2: Galyatető környezetének 
rendezése 

• V3: Kaland-és élményparkok, -
útvonalak kialakítása, fejlesztése 

• V4: Látógatóközpontok, információs 
pontok fejlesztése 

• V5: Komplex kilátóhely-fejlesztés 

• V6: Tavak bekapcsolása az aktív 
turizmusba 

• V7: Arborétumok, egyéb természeti 
területek aktív turisztikai fejlesztése 

• V8: A múlt értékeinek felújítása, 
bemutatása, attrakcióvá fejlesztése 

• V9: Bányászati hagyományok 
megismerése, bányák látogathatóvá 
tétele, új funkcióval való megtöltése 

• V10: Tájházak felújítása, aktív 
turizmusba történő bekapcsolása 

• V11_ Borászati hagyományok 
bemutatása  

• V12: Kastélyok, kúriák és 
környezetük megújítása, aktív 
turisztikai hasznosítása 

• I1: Tematikus gyalogos 
útvonalak, (digitális) 
tanösvények kialakítása, 
fejlesztése 

• I2: Kerékpárutak 
tervezése, megvalósítása  

• I3: Erdei kerékpáros 
útvonalak fejlesztése, új 
szakaszok kijelölése 

• I4: Bringaparkok, 
kerékpáros attrakciók 
kialakítása 

• I5: Lovasturisztikai hálózat 
fejlesztése 

• I6: Sípályák téli-nyári 
fejlesztése 

• I7: Pihenőhelyek és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

• I8: Szelfipontok kialakítása 

• SZ1: Erdei szálláshelyek 
fejlesztése 

• SZ2: Zarándokszállások 
létesítése 

• SZ3: Ifjúsági táborok, 
erdei iskolák fejlesztése 

• SZ4: Étkezési lehetőségek 
fejlesztése 

• SZ5: Kerékpár és e-bike 
kölcsönzési térségi 
hálózat, kerékpáros 
centrum kialakítása, 
kerékpáros szervízpontok 
telepítése 

• SZ6: Mátrai 
kerékpárosbarát 
szolgáltatói hálózat 
kialakítása 

• SZ7: Kerékpárszállítás 
feltételeinek javítása a 
közösségi közlekedésben 

• SZ8: Síeléshez kapcsolódó 
szolgáltatásfejlesztés 

• M1: On-line jelenlét és 
kommunikáció 

• M2: Off-line promóció 
és információ 

• M3: Egyéb 
marketingelemek 

• KM1: Mátra aktív 
turisztikai 
márkagondnokság és 
menedzsmentszervezet 
működtetése  

• KM2: 
Monitoringrendszer 
kialakítása 

• KM3: Szálláshelyek (és 
egyéb szolgáltatók) 
minősítési rendszerének 
kidolgozása, alkalmazása  

• K1: Mátrai úthálózat 
minőségének javítása az 
aktív turizmus 
feltéleleinek javításához 

• K2: Fenntartható 
közösségi közlekedés 
fejlesztése 

• K3: Parkolásfejlesztés 

• K4: Kékestető behajtási 
övezet kialakítása 
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II.1.1 Vonzerőfejlesztés 

Az aktív turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vonzerőfejlesztést összesen 12 intézkedés 

segíti elő. 

Területi fókuszú intézkedésként szerepel a térség két kiemelkedő hegyének, a Kékestető (V1) és a 

Galyatető (V2) környezeti rendezése, attraktivitásuk növelése, a szolgáltatások színvonalának 

emelése, létesítmények, épületek megújítása, funkcióbővítése, a szükséges infrastruktúra kiépítése, 

bővítése. Kékestető esetében a közlekedés-parkolás rendezése is önálló intézkedésként kapcsolódik. 

Az egyes térségek attraktivitásának növelése, a túraútvonalakhoz kapcsolódó élményelemek bővítése 

érdekében a Mátra több pontján „adrenalindús” kalandot és élményt kínáló attrakciók, aktivitások, 

kaland- és élményparkok, útvonalak kialakítása (V3) javasolt, elsősorban a Központi-Mátra 

környezetében, valamint a turisztikailag jelenleg még kevésbé frekventált területeken. Az intézkedés 

keretében a már működő kaland- és élményparkok, útvonalak továbbfejlesztése is megvalósul. 

A belépési pontokon és/vagy a különböző jármódok csomópontjaiban komplex szolgáltatást és egyedi 

élményt nyújtó látogatóközpontok, információs pontok kialakítása, fejlesztése (V4) szükséges, 

ugyanakkor nagy hangsúlyt kell helyezni az üzemeltethetőségre, fenntarthatóságra. 

A Mátra attraktív kilátást nyújtó magaslati pontjain – noha jelentős előrelépés történt a közelmúltban 

– elengedhetetlen a kilátóhelyek, kilátópontok komplex fejlesztése és megújítása (V5) a természeti 

adottságok és a környezeti fenntarthatóság figyelembevételével. A komplex szemlélet magában 

foglalja az odavezető turistautak állapotának és a kialakított pihenőnek a rendezését, tájékoztató- és 

információs táblák kihelyezését, karbantartását, valamint opcionálisan erdei tornapályák, játszóterek 

létesítését is. Elsődleges cél a természetes kilátópontok kialakítása; új kilátók építése csak indokolt 

esetben, egyedi kilátást nyújtó pontokon támogatandó.  

A Mátrában, jellemzően a peremterületeken található tavak élmény alapú aktív felfedezése eddig 

kihasználatlan. Cél ezeknek a tavaknak a gyalogos és kerékpáros turizmusba való bekapcsolása (V6), 

de egyes tavaknál a vízi turisztikai lehetőségek és nagyobb szabású fejlesztések révén jelentős öko-, 

lovas- és sportturisztikai idegenforgalom is kialakulhat. A tavak fejlesztésével a Mátra turizmusának 

területi koncentrációja is oldható. 

A térségben számos olyan térségi vagy helyi jelentőségű, akár természetvédelmi oltalom alatt is álló 

természeti látványosság (pl. arborétum, őspark, kastélykert, egyéb értékes zöldfelület) található, 

amely aktív turisztikai vonzerővé (V7) tehető, de ehhez fejlesztésre, környezetrendezésre van szükség. 

Az intézkedés célja - a természetvédelmi elvek figyelembevételével - ezeknek az értékes természeti, 

táji és kultúrtörténeti örökségeknek a megóvása, rekonstrukciója, elérhetőségének, 

megközelíthetőségének, bemutathatóságának javítása, illetve a lehetőségekhez mérten tematikus 

sétaútvonalak, pihenők kialakítása, vezetett túrák szervezése. 

A Mátra a természeti értékek mellett számos épített, történelmi örökséggel (pl. várromok, földvárak, 

temetkezési helyek, középkori udvarházak, huták, templomok, egyházi létesítmények) is rendelkezik. 

Ezek az építészeti emlékek jórészt túraútvonalak mentén találhatók, így attrakciókká történő 

fejlesztésük, bemutathatóságuk tematikus, jármódspecifikus túrákhoz kapcsolódhat (V8). A 

természeti környezetben álló értékek (részleges) helyreállítása ugyanakkor komplex módon, csak a 

természetvédelmi és környezeti fenntarthatósági elvek figyelembevételével valósulhat meg.  
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A Mátra kultúrtörténeti örökségét jelentik a bányák, a bányászati emlékek. Az intézkedés keretében a 

térségben található, felhagyott bányák látogathatóvá tétele, aktív turizmusba történő integrálása, 

egyedi attrakcióvá történő fejlesztése, valamint a bányászati hagyományok, geológiai és 

kultúrtörténeti értékek élményalapú, interaktív megismerése és bemutatása (V9) valósul meg.  

A Mátrában sok település palóc és szlovák néprajzi emlékekkel, kézműves hagyományokkal, 

szokásokkal, a népi építészet és a népi kultúra unikális értékeivel rendelkezik. Ezek megjelenési formái 

a tájházak (világörökség várományos helyszínként Markaz, Abasár, Kisnána, Parád és Nagyréde, ezen 

túlmenően Domoszló, Sirok, Recsk, Mátraszentimre, Mátraballa, Gyöngyöspata, Bodony, 

Bátonyterenye), amelyek építészeti értékként és helytörténeti kiállításként, rendszerint előzetes 

telefonos bejelentkezés alapján látogathatók. Az intézkedés keretében cél ezek szélesebb körű 

hasznosítása (pl. gyalogos, kerékpáros pihenőhelyek kialakítása), tematikus és/vagy térségi aktív 

turisztikai túraútvonalakba történő integrálása, látogatottságuk növelése (V10). 

A Mátra déli részén több mint 6000 hektárnyi szőlőterület húzódik, amely döntő része a Mátraaljai 

Történelmi Borvidékhez tartozik. Ezen a területen számtalan pincesor található, amelyek egyedi 

hangulatukkal színesítik a Mátra kulturális értékeit. Ezek közül a Farkasmályi pincesor a legismertebb, 

de Gyöngyöspatán, Gyöngyöstarjánban, Rózsaszentmártonban, Nagyrédén, Abasáron, Szűcsiben és 

Szurdokpüspökiben is van lehetőség a bor- és aktív turizmus integrálására, a borászati hagyományok 

bemutatására (V11), a pincészetek tematikus túrák keretében történő összekapcsolására. 

A Mátra vidékén több alulhasznosított, funkció nélküli, helyi jelentőségű kastély, kúria található. Ezek 

építészeti megújítás és környezetrendezés (V12) után akár szálláshelyként, több jármódot összefogó 

látogató- és információs központként is működhetnek, ahol a szükséges infrastruktúra (pl. vizesblokk, 

kerékpáros szervizpont stb.) is kiépíthető. A kastélyparkokban lehetőség van bivakszállások 

kialakítására is. 

 

II.1.2 Infrastruktúra fejlesztése 

Az aktív turizmus fejlődéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztését összesen 8 intézkedés segíti elő. 

A meglévő természeti, táji, kultúrtörténeti értékekre alapozva olyan élményközpontú (digitális) 

tanösvények, tematikus utak kialakítása (I1) szükséges, amelyek megfelelnek a XXI. század 

követelményeinek. A kevesebb néha több elve alapján azonban ezek a fejlesztések csak olyan helyen 

támogatandók, amelyek (a digitalizáció vívmányaira is építve) a térség egyedülálló értékeit mutatják 

be, illetve a Mátra eddig kevésbé ismert desztinációjában valósulnak meg. Kerülni kell az azonos 

tematika mentén, nagy területi koncentrációban megvalósuló, erőforrásigényes fenntartással járó, 

nem élményközpontú útvonalak kialakítását.  

A kerékpáros turizmus fejlesztése során az egyik kiemelt cél a Mátra körbekerékpározhatóságának 

javítása, amelyhez a hiányzó szakaszokon a hálózati hiányok megszűntetése, a kerékpáros 

infrastruktúra kialakítása (I2), ill. közlekedésbiztonsági fejlesztések szükségesek. Prioritást élvez az 

Eurovelo 14 mátrai szakaszának kiépítése, valamint a Mátra körbekerékpározhatóságához szükséges 

és forgalmilag indokolt hiányzó szakaszok megvalósításával összefüggő hálózat kialakítása. 

A kerékpáros turizmus fejlesztéséhez a Mátra átkerékpározhatóságának javítása is szükséges, amely a 

már kijelölt erdei kerékpáros útvonalainak minőségfejlesztése, új szakaszok kijelölése (I3) szükséges. 
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A fejlesztések révén a meglévő szakaszokról, elsősorban a kék MTB útvonalról a főbb hegycsúcsok, 

látnivalók, kisvasúti végállomások, vasútállomások elérhetővé válnak, s lehetőség nyílik a Kékestető 

kerékpáros útvonalakba történő bekapcsolására, kerékpáros útvonalak, körtúrák kijelölésére, a tavak 

körbekerékpározására is.  

A Mátra jó adottságokkal rendelkezik bringaparkok kialakítására (I4) is. Az intézkedés keretében a 

kerékpáros szabadidős és sport infrastruktúra kínálat bővítése, a fiatalok, gyerekek 

kerékpárkezelésének fejlesztése, az erdei kerékpározás élményének legális helyszínen történő 

biztosítása valósul meg, a meglévő adottságok (pl. felvonók) felhasználásával. További előny, hogy a 

bringaparkok révén a sípályák négyévszakossá tehetők, ezáltal új, akár országos vonzerőt jelentő 

attrakciók jöhetnek létre, amelyek jelentős kerékpáros vendégforgalmat is generálhatnak. 

A Mátra térségében a lovasturizmus fejlesztéséhez lovastúraútvonalak kialakítása (felfestéssel, 

digitális útvonallal stb.) szükséges, amelyek részben a kiépülő Eurohorse útvonalhoz kapcsolódnak, 

részben pedig a Mátra keresztüllovaglását segítik elő. Mindehhez a lovasszolgáltatók bevonásával, 

fedetlen lovaskikötők, lovaspihenők kialakításával, információs táblákkal, a kijelölt útvonalak minőségi 

problémáinak megszüntetésével stb. az infrastrukturális feltételek megteremtése (I5) is szükséges Az 

útvonalakat úgy javasolt kialakítani, hogy a kerékpáros és a frekventált gyalogosútvonalakat ill. 

közutakat a lehető legkevesebb alkalommal keresztezze. Fontos feladat a Mátra térségében növelni a 

lovasszolgáltatói kínálatot, amelyhez a hatósági nyilvántartásba vett, lovas szolgáltató tevékenységet 

üzletszerűen folytató szolgáltatók számának növelése, valamint a lovasszálláshelyek bővítése is 

szükséges. A túra- és tereplovaglók számára mindenképpen szükséges legalább egy on-line térkép 

kialakítása a javasolt és/vagy felfestett lovastúra útvonalakról, amely hozzájárulhat a kereslet 

növeléséhez. 

A Mátra mint kiemelt téli desztináció a növekvő vendégforgalom bevonzására bővülő és növekvő 

színvonalú kínálatot nyújt a sícentrumokban. Az intézkedés keretében cél a sípályák négyévszakos 

hasznosítása (I6), a síszezon 100 napra való meghosszabbítása, az egykori, ma már nem használt 

sípályák más célú (pl. szánkó, kerékpár) hasznosítása.  

Az aktív turizmushoz kapcsolódóan szükséges a túraútvonalak mentén található pihenőhelyek és a 

kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (I7) is. Ahol lehetőség van rá, ott a pihenőhelyeken ivókutak, 

csevice-források felújítására, okospadok kihelyezésére, a vízvételi lehetőségek bővítésére, vizesblokk 

vagy nyilvános WC kiépítésére, erdei játszóterek kialakítására is sort kell keríteni. 

A legújabb trendekhez igazodva a Mátrában is lehetőség nyílik egyedi arculatú szelfipontok 

kialakítására (I8), elsősorban kilátópontokon, valamint az aktív turizmus szempontjából kevésbé 

feltárt, de látványos helyszíneken. 

 

II.1.3 Szolgáltatásfejlesztés 

Az aktív turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesztést összesen 8 db intézkedés támogatja. 

Az aktív turisztikai szolgáltatások közül kiemelkedően fontos a szálláshelyek fejlesztése, az elérhető 

paletta bővítése. A meglévő erdei szálláshelyek, különösen a kulcsosházak, erdészházak, turistaházak, 

kempingek felújítása, jármódspecifikus szolgáltatások bővítése (SZ1) mindenképpen szükséges, 

kiemelt hangsúlyt helyezve az egyedi kínálatot és attrakciót jelentő szálláshelyfejlesztésekre. A 
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természeti környezetben lévő szálláshelyek esetében különösen fontos a természetvédelmi 

szempontok betartása, mind a megvalósítás, mind a fenntartás és üzemeltetés során. Az erdei 

szálláshelyek fejlesztése a Téry Ödön program keretében és/vagy magántőke bevonásával valósulhat 

meg. 

A zarándokturizmushoz kapcsolódóan zarándokszálláshelyek kialakítása (SZ2) is szükséges, különösen 

a Gyöngyös – Tarnaszentmária tengely mentén. A kialakítandó zarándokszállások a zarándokutak 

egymást követő szakaszaihoz kapcsolódva családok, kisebb baráti társaságok, osztályok, 

vándortáborok részére megfelelő szálláshelykapacitást nyújtanak. A meglévő zarándokszállások (pl. 

Fallóskút, Bagolyirtás) zarándokutakba való integrálása is cél. 

A táborok, osztálykirándulások részére jelenleg sem mennyiségben, sem minőségben nincs nagyobb 

csoportok elszállásolására alkalmas szálláshely-kínálat. Az intézkedés célja a meglévő ifjúsági 

szálláshelyek, erdei iskolák felújítása, újak létesítése (SZ3) elsősorban a jelenleg funkció nélkül, 

üresen álló épületek hasznosításával. Az ifjúsági szálláshelyek, erdei iskolák fejlesztését a meglévő és 

potenciális vándortáborok helyszíneihez kapcsolva javasolt megkezdeni. 

A Mátra túraútvonalai mentén, az élménycsomagokhoz igazodóan szükséges az étkezési lehetőségek 

bővítése (SZ4), minőségük növelése. Mindez magában foglalja a túrázók igényeinek megfelelő kínálat 

kialakítását, a nyitvatartás hozzájuk igazítását. 

A térségben a kerékpáros turizmus számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. A mátrai 

kerékpározás feltételeinek megteremtéséhez fontos a térségi kerékpárkölcsönző-hálózat kialakítása 

(SZ5), hogy bérelhető eszközök is elérhetőek legyenek, s azokat ne kelljen visszavinni feltétlenül a 

felvételi helyre, hanem más ponton is leadhatóak legyenek. Szükséges bérelhető e-bike flotta 

beszerzése, s a térségi hálózat kialakítása, hiszen az e-bike révén a kerékpáros turizmusba szélesebb 

célcsoportok bevonhatók. A kerékpáros szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez szükséges a Mátrába 

való belépési ponton kerékpáros centrum kialakítása, elsősorban a Gyöngyös-Mátrafüred kerékpárút 

mentén. 

A Mátrában jelenleg kevés szálláshely tekinthető kerékpárosbarátnak, fontos lenne a minősítési 

rendszer bevezetése (SZ6), s a szolgáltatások bővítésével egyre több minősített szálláshely kialakítása. 

Ezt különösen a nagyobb kerékpáros attrakciók, csomópontok térségében javasolt ösztönözni. 

A Mátrában kerékpározni kívánók számára minél több közösségi közlekedési eszközön (vasút, 

kisvasút, busz) és viszonylaton kell lehetővé tenni megfelelő kapacitással a kerékpárok szállítását 

(SZ7), legalább hétvégente, hogy a kerékpározni vágyók közül minél többen az autóval történő érkezés 

helyett a közösségi közlekedést preferálják. 

A síturizmushoz kapcsolódóan is szükséges a szolgáltatások fejlesztése (SZ8), amely magában foglalja 

a sípályák oktatási célú használatának erősítését, a környező vendéglátóhelyek fejlesztését, 

szolgáltatási színvonalának növelését, valamint az egyes sípályák közötti együttműködések 

ösztönzését egyaránt. 
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II.1.4 Marketing, információ és promóció fejlesztése 

A térségi marketingtevékenységet 3 intézkedéscsomag segíti elő. 

A XXI. században az on-line térben való jelenlét és kommunikáció (M1) kiemelt jelentőséggel bír. A 

különböző online platformok különböző célcsoportokat érnek el. A marketing tevékenység első 

lépéseként szükséges meghatározni azokat a célcsoportokat, amelyeket a stratégiában meghatározott 

cselekvésekkel el kívánunk érni. A célcsoportok meghatározását követően szükséges létrehozni az 

online felületeket. Így biztosan szükséges egy jól strukturált, folyamatosan frissülő, térségi aktív 

turisztikai kínálatot bemutató weboldal. Megfontolandó további közösségi média csatornák elindítása, 

illetve már működő térségi és országos turisztikai oldalakkal való együttműködés kialakítása. 

Az on-line jelenlét mellett ugyanakkor a hagyományos, off-line promóció és információszolgáltatás 

(M2) is fontos szerepet játszik, hiszen a TV-ben, rádióban megjelenő hirdetések, PR-anyagok, utazási 

műsorok számos látogatót vonzhatnak a térségbe. Az utazók egy része még mindig igényli a 

hagyományos, „print” turisztikai kiadványokat, térképeket, amelyek a klasszikus turisztikai információk 

mellett a szolgáltatók részére is megjelenési felületet biztosíthatnak. A túrázók számára a helyszínen 

kialakított információs pontok, „infotáblák” a tájékozódást is nagyban segítik, akár QR-kódokkal 

kiegészítve. 

A marketingtevékenység egyik fontos feladata az értékesítés (M3), amelyek többek között a 

csomagajánlatok kidolgozását és promótálását, Mátra-kártya bevezetését, a helyi termékek 

népszerűsítését, az aktív turizmushoz köthető rendezvények szervezését is magában foglalja.  

 

II.1.5 Szervezetfejlesztés – Koordináció és menedzsment 

A koordináció és menedzsment területét 3 intézkedés érinti. (A szervezeti kérdéskörrel részletesebben 

a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. fejezet foglalkozik.) 

A Mátra aktív turisztikai márkagondnokság és menedzsmentszervezet (KM1) feladata az általános 

desztináció-menedzsment feladatain túl a márkaépítés, valamint az értékesítési munka biztosítása, 

oktatások, képzések lefolytatása, valamint szemléletformálási és környezeti nevelési programok 

folyamatos megvalósítása. 

Szintén e szervezet feladata lehet a monitoringrendszer kialakítása és működtetése (KM2), valamint 

az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása, valamint a szálláshelyek (és egyéb 

szolgáltatók) kidolgozott minősítési rendszerének alkalmazása (KM3), e körbe minél több szolgáltató 

bevonásának ösztönzése. 

 

II.1.6 Kapcsolódó intézkedések 

A kapcsolódó intézkedések olyan térségi jelentőségű beavatkozásokat tartalmaznak, amelyek ugyan 

csak közvetve szolgálják az aktív turizmust, de nélkülük állandósulnak, tovább kumulálódnak a 

Mátrában már ma is jelen lévő problémák, konfliktusok. A kapcsolódó intézkedések 4 nagyobb 

csoportba sorolhatók. 
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A Mátra burkolt és burkolatlan útjainak (közutak, erdőgazdálkodási utak) fejlesztésével (K1) a 

minőségi problémákat szükséges megoldani, hogy mind a Mátrába érkező turisták kiszolgálása 

magasabb színvonalú legyen, mind a kerékpáros és lovas túraútvonalak minősége javuljon. Az erdei 

útvonalakon a burkolatfejlesztés, esetleg a nem burkolt utak burkolása is szóba jöhet. (Szintén fontos 

feladat a Gyöngyösi nyugati és északi elkerülő út megvalósítása is, amely részben kapcsolódik az 

intézkedéshez). Fontos feladat, hogy a Mátrába való bejutás több irányból magasabb minőségben 

lehetővé váljon. 

A Mátra környezetbarát közösségi közlekedési rendszerének kialakítása, fejlesztése (K2) alapvető 

feltétele a turisztikai fejlesztéseknek, melyek akár attrakcióként is szóba jöhetnek (pl. felvonók). Cél, 

hogy a Mátrán belüli közösségi közlekedés menetrendje, sűrűsége minél jobban igazodjon a 

kereslethez, s alkalmas legyen arra, hogy az autóról minél többen átterelhetőek legyenek 

(ösztönzéssel, tiltással). Ebben a kisvasutak, buszközlekedés és az alternatív megoldások (shuttle-

buszok, libegők) komplex rendszerét kell megteremteni elsősorban a Gyöngyös-Kékestető, de egyéb 

útvonalakon is. Fontos a Pásztó-Galyatető-Mátraháza viszonylat fejlesztése is. Fontos lenne a 

Budapest-Gyöngyös közvetlen vasúti összeköttetés kialakítása, közvetlen zónázó vonatok indítása 

Gyöngyös és Budapest között kerékpárszállítással, valamint a Mátravasútra való átszállási feltételek 

javítása Gyöngyösön. El kell érni, hogy az emberek egyre nagyobb része ne autóval menjen a Mátrába: 

válassza a fejlődő közösségi közlekedési lehetőségeket ill. az autókat a Mátra alsó zónáiban rakják le. 

A Mátra belépési pontjain és a főbb attrakciók környezetében szükséges a megfelelő parkolási 

kapacitás kialakítása (K3) úgy, hogy lehetőség szerint minél kevesebben menjenek fel a Mátra 

magasabb területeire autóval. A parkolási problémák kezelését lehetőség szerint a Mátra minél 

alacsonyabb zónáiban kell megoldani, a kialakított nagy kapacitású parkolókból tisztább eszközökkel 

(kisvasút, elektromos busz, ülő- ill. kabinos felvonók) biztosítva a feljutást. A parkolókban megfelelő 

mennyiségű elektromos töltőállomás-kapacitás létesítése, valamint fásítás, zöldítés is szükséges. A 

parkolófejlesztésnél a természetvédelmi szempontok, a minél kisebb területfelhasználás 

figyelembevétele szükséges (akár többszintes, zöldtetős mélygarázs is szóba jöhet). Mindeközben 

Kékestetőn a közcélú parkolás minimalizálása (akár tiltása) javasolt. Kisebb parkolófejlesztés, 

tereprendezés számos természeti attrakció ill. aktív turisztikai csomópont (pl. kerékpáros útvonalak, 

attrakciók) térségében szükséges. 

A parkolási és közösségi fejlesztések révén már középtávon lehetőség nyílhat a Kékestető behajtási 

övezet kialakítására (K4), azaz arra, hogy a Mátraházáról Kékestetőre vezető utat lezárják a közlekedés 

elől, ahova csak engedéllyel (pl. Volánbusz, helyi buszok, helyi szolgáltatók) lehet behajtani. Ez még 

többek számára biztonságos lehetőséget nyit a kékestetői út használatára szabadidős vagy sportcélú 

kerékpározásra, amelynek promotálása is erősíthető („Legyen Kékestető a magyar Mt. Ventoux”). 

 

 

  



   
   

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. A STRATÉGIA CSELEKVÉSI TERVE 
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III.1 Cselekvési terv 

Az előző fejezetben meghatároztuk a stratégiában definiált 6 fejlesztési célhoz kapcsolódó átfogó 

intézkedéseket. Ezek az intézkedések több-kevesebb, egymástól elkülöníthető tevékenységre 

bonthatók, de ezek együttesen szolgálják az intézkedések során megfogalmazott célok teljesülését. 

Az egyes tevékenységek jól definiálható és ütemezhető feladatokat fognak össze, amelyek 

általánosságban a térség egészére fejtik ki hatásukat. Bizonyos tevékenységek között erős kapcsolat, 

multiplikátor hatási is kimutatható. 

A tevékenységek során meghatározott feladatok már konkrét projekteket is definiálnak. Ezek egy része 

az erős területi koncentráció miatt akcióterületek lehatárolását is lehetővé teszi, ahol a 

beavatkozásokat integráltan, egymásra épülve szükséges megvalósítani. 

 

III.1.1. ábra: A stratégia beavatkozási logikája 

 

 

Jelen fejezetben az egyes intézkedéseket tevékenység és a kapcsolódó feladatok szintjén részletezzük. 
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III.1-1. táblázat: Az intézkedésekhez tartozó tevékenységek áttekintése 

Intézkedés Tevékenység 

Sorsz. Név Sorsz. Név 

VONZERŐFEJLESZTÉS 

V1 Kékestető attraktivitásának növelése  

V1-T1 Közlekedési problémák attraktív megoldása 

V1-T2 Kékestető attrakciófejlesztése 

V1-T3 Kékestető aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése 

V1-T4 Téli sportolási lehetőségek fejlesztése 

V1-T5 Közműrendszerek fejlesztése 

V2 Galyatető környezetének rendezése 
V2-T1 

Elérhetőség, megközelíthetőség javítása Galyatető 
térségében 

V2-T2 Szolgáltatási színvonal javítása 

V3 
Kaland-és élményparkok, -útvonalak 
kialakítása, fejlesztése 

V3-T1 Kaland- és élményparkok kialakítása 

V3-T2 Kaland-útvonalak fejlesztése, kialakítása 

V4 Látogató-központok fejlesztése 
V4-T1 Új látogatóközpontok, információs pontok fejlesztése 

V4-T2 Meglévő központok fejlesztése 

V5 Komplex kilátóhely-fejlesztés 
V5-T1 Természetes kilátópontok környezetének rendezése 

V5-T2 Kilátók, kilátóhelyek létesítése 

V6 
Tavak bekacsolása az aktív 
turizmusba 

V6-T1 Tavak és környezetük komplex aktív turisztikai fejlesztése 

V7 
Arborétumok, egyéb természeti 
területek aktív turisztikai fejlesztése 

V7-T1 
Erdőrezervátumok tematikus túrákkal történő felfedezése 
szakvezetéssel 

V7-T2 
Arborétumok, egyéb természeti értékek megóvása, 
fejlesztése aktív turisztikai bemutatása  

V8 
A múlt értékeinek felújítása, 
bemutatása, attrakcióvá fejlesztése 

V8-T1 Meglévő értékek felújítása, fejlesztése 

V8-T2 
Új attrakciók kialakítása, aktív turizmusba történő 
bekapcsolása 

V9 
Bányászati hagyományok 
megismerése, bányák látogathatóvá 
tétele, új funkcióval való megtöltése 

V9-T1 
Felhagyott, rekultivált bányaterületek hasznosítása aktív 
turisztikai célokra  

V9-T2 
Bányászati hagyományok és geológiai értékek bemutatása 
a Mátra vidéken 

V10 
Tájházak felújítása, aktív turizmusba 
történő bekapcsolása 

V10-T1 
Mátrai falumúzeumok hálózatának fejlesztése, promóciója, 
aktív turisztikai kapcsolatok javítása 

V11 Borászati hagyományok bemutatása 
V11-T1 

Pincefalvak, pincesorok megújítása, borászati múzeum 
kialakítása, aktív turisztikai integrációja 

V11-T2 Mátrai borok és pincék aktív turisztikai integrálása  

V12 
Kastélyok, kúriák és környezetük 
megújítása, aktív turisztikai 
hasznosítása 

V12-T1 
Kastélyok, kúriák és környezetük aktív turisztikai 
hasznosítása 

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

I1 
Tematikus gyalogos útvonalak, 
(digitális) tanösvények kialakítása, 
fejlesztése 

I1-T1 (Digitális) tanösvények kialakítása, fejlesztése 

I1-T2 Tematikus gyalogos útvonalak fejlesztése 

I2 
Kerékpárutak tervezése, 
megvalósítása  

I2-T1 EuroVelo 14 útvonal kialakítása  

I2-T2 
Mátra körbekerékpározásához szükséges hálózati hiányok 
megszüntetése 

I3 
Erdei kerékpáros útvonalak 
fejlesztése, új szakaszok kijelölése  

I3-T1 Új erdei kerékpáros útvonalak kialakítása 

I3-T2 Kerékpározásra kijelölt erdészeti utak felújítása 

I4 
Bringaparkok, kerékpáros attrakciók 
kialakítása 

I4-T1 Terepkerékpáros trailpark létesítése 

I4-T2 Bikepark létesítése 



   
   

 
18 

Intézkedés Tevékenység 

Sorsz. Név Sorsz. Név 

I4-T3 Pumpapályák kialakítása 

I5 Lovas turisztikai hálózat fejlesztése 
I5-T1 Lovasturisztikai útvonalak kijelölése, kialakítása 

I5-T2 Lovasturisztikai szolgáltatási kínálat bővítése 

I6 Sípályák téli-nyári fejlesztése 

I6-T1 Sí- és szánkópálya-fejlesztések (alpesi, északi sí, szánkó) 

I6-T2 Négyévszakosság fejlesztése az alpesi sípályákon 

I6-T3 Hóbiztosság fejlesztése az alpesi sípályákon 

I7 
Pihenőhelyek és kapcsolódó 
szolgáltatások fejlesztése 

I7-T1 
Erdei játszóterek, interaktív játszóterek, szabadtéri 
kondiparkok kialakítása 

I7-T2 Nyilvános mosdók kialakítása 

I7-T3 Csevice-kutak felújítása 

I8 Szelfipontok kialakítása I8-T1 Szelfipontok tervezése, kialakítása 

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

SZ1 Erdei szálláshelyek fejlesztése 
SZ1-T1 Meglévő erdei szálláshelyek fejlesztése 

SZ1-T2 Új erdei szálláshelyek kialakítása 

SZ2 Zarándokszállások létesítése 
SZ2-T1 Új zarándok-szállások kialakítása 

SZ2-T2 Meglévő zarándok-szállások aktív turisztikai integrálása 

SZ3 
Ifjúsági táborok, erdei iskolák 
fejlesztése 

SZ3-T1 
Egykori ifjúsági táborok, üres házak turisztikai szálláshellyé 
alakítása, fejlesztése 

SZ3-T2 Meglévő táborhelyek fejlesztése 
SZ4 Étkezési lehetőségek fejlesztése SZ4-T1 Mátra-menü promótálása 

SZ5 

Kerékpár és e-bike kölcsönzési 
térségi hálózat, kerékpáros centrum 
kialakítása, kerékpáros szervízpontok 
telepítése 

SZ5-T1 Kerékpárkölcsönző- rendszer kiépítése 

SZ5-T2 Kerékpáros centrum kialakítása, szervizpontok létesítése 

SZ6 
Mátrai kerékpárosbarát szolgáltatói 
hálózat kialakítása 

SZ6-T1 Kerékpárosbarát minősítés megszerzésének ösztönzése 

SZ7 
Kerékpárszállítás feltételeinek 
javítása a közösségi közlekedésben 

SZ7-T1 
Volánbuszokon kerékpárszállítás megteremtése bizonyos 
viszonylatokon 

SZ8 
Síeléshez kapcsolódó 
szolgáltatásfejlesztés 

SZ8-T1 Sípályák oktatási célú használatának erősítése 

SZ8-T2 Sípályák környezetében lévő vendéglátás fejlesztése 
SZ8-T3 Sípályák közötti együttműködések fejlesztése 

MARKETING, INFORMÁCIÓ ÉS PROMÓCIÓ FEJLESZTÉSE 

M1 On-line jelenlét és kommunikáció 

M1-T1 Egységes brand és arculat kialakítása, kommunikálása 

M1-T2 Mátra honlap és applikációk kialakítása 

M1-T3 Tartalomgyártás 

M1-T4 „be social” (közösségi média jelenlét erősítése) 

M1-T5 Az utazási weboldalakon való on-line jelenlét ösztönzése 

M2 Off-line promóció és információ 

M2-T1 Off-line promóció 

M2-T2 Térképek, turisztikai kiadványok 

M2-T3 Információs táblák kihelyezése, infopontok kialakítása 

M3 Egyéb marketingelemek 

M3-T1 Csomagajánlatok kidolgozása, promótálása 

M3-T2 Mátra kártya bevezetése 

M3-T3 Helyi termékek népszerűsítése 

M3-T4 
Mátrai (vándor)táborok feltételeinek kialakítása, 
szervezése 

M3-T5 Garantált vezetett túrák 

M3-T6 Aktív turizmushoz kapcsolható rendezvények 
SZERVEZETFEJLESZTÉS – KORDINÁCIÓ ÉS MENEDZSMENT 

KM1 
KM1-
T1 

A menedzsmentszervezet működésének biztosítása 
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Intézkedés Tevékenység 

Sorsz. Név Sorsz. Név 

Mátra aktív turisztikai 
márkagondnokság és 
menedzsmentszervezet működtetése  

KM1-
T2 

Szemléletformálás, környezeti nevelés 

KM1-
T3 

Túravezetők képzése 

KM2 Monitoringrendszer kialakítása KM2 Monitoringozás 

KM3 
Szálláshelyek (és egyéb szolgáltatók) 
minősítési rendszerének kidolgozása, 
alkalmazása 

KM3 
Minősítési rendszerek alkalmazása, kommunikációba való 
beillesztése 

KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK 

K1 
Mátrai úthálózat minőségének 
javítása az aktív turizmus 
feltéleleinek javításához 

K1-T1 Közútfejlesztés 

K1-T2 Erdőgazdasági utak burkolatfejlesztése 

K2 
Fenntartható közösségi közlekedés 
fejlesztése 

K2-T1 
Budapest-Gyöngyös közötti közvetlen vasúti közlekedés 
megteremtése 

K2-T2 
Közösségi közlekedés menetrendjeinek racionalizálása, 
összehangolása 

K2-T3 
Környezetbarát (elektromos) buszközlekedés kialakítása 
(shuttle-buszok) 

K2-T4 Felvonófejlesztés 

K2-T5 Kisvasutak fejlesztése 

K3 Parkolásfejlesztés 
K3-T1 Parkolók kialakítása 

K3-T2 E-töltők létesítése 

K4 
Kékestető behajtási övezet 
kialakítása 

K4-T1 Kékestetői autómentes övezet kialakítása 
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III.1.1 Vonzerőfejlesztés 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V1-T1: Közlekedési problémák attraktív megoldása 

CÉL: 

A forgalommal egyre inkább terhelt Kékestető jelenlegi értékeinek megőrzése érdekében az 

elérhetőségének javítása attraktív, kis környezeti terhelést okozó megoldások kialakításával, a parkolási 

problémák megoldásával. Mindehhez a közlekedés-parkolás rendezése is önálló intézkedésként (K4) 

kapcsolódik. 

INDIKÁTOR 

• Kékestetőt érintő közösségi közlekedési kapcsolatok száma (járatpár/hétköznap; 

járatpár/hétvége) 

• Korszerűsített parkolók száma (db) 

• Kabinos felvonó hossza (km) 

FELADATOK 

• Közösségi közlekedési (távolsági autóbusz) kapcsolatok fejlesztése, új autóbuszos kiszolgálási 

rendszer kialakítása 

• Meglévő parkolók korszerűsítése, lehetőség/szükség szerinti bővítése 

• Intelligens parkolási és behajtási rendszer kialakítása 

• Kabinos felvonó kialakítása 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, Kékes Nonprofit Kft., Volánbusz, Gyöngyös város Önkormányzata, BNPI, Egererdő Zrt., TDM, 

„Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK1: Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető kabinos felvonó 

• PH1: Parkolók kialakítása 
 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V1-T2: Kékestető attrakciófejlesztése 

CÉL: 

A Kékestetőn elérhető szolgáltatások minőségének javítása, a csúcskő környezetének megújítása, a 

meglévő épületekben meglévő potenciál kihasználására új funkciók kiépítése a csúcs környezetében. Új, 

jelentős látogatótömeget vonzó attrakcióként lomkoronasétány kiépítésére is sor kerül, amely a 

természeti értékek fenntartható bemutatására is szolgál. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan kialakított közösségi, szolgáltatói terek (m2) 

• Megújult, rendezett közterületek nagysága (m2) 

FELADATOK 

• A Kékestető környezetének rendezésére részletes tervek elkészítése 

• Kihasználatlan, funkció nélküli épületek elbontása 

• Alulhasznosított épületek, épületrészek funkcióbővítése, új attrakciók kialakítása 

• Csúcskő környezetének rendezése 

• Élményközpontú attrakciók (Lombkorona sétány, terápiás élménypark) kialakítása 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, Kékes Nonprofit Kft., Gyöngyös város Önkormányzata, BNPI, Egererdő Zrt., TDM-ek, „Mátra 

Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 
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KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK2: Tévétorony háromágú épületrészének aktív funkciókkal való megtöltése 

• PK3: Tévétorony kilátóinak fejlesztése  

• PK4: Lombkorona sétány kialakítása egyéb élmények biztosításával 

• PK5: Csúcskőnek méltó környezet biztosítása  

• PK6: Szakrális tér kialakítása  

• PK7: Síugrósánc kilátóként való hasznosítása 

• PT1: Kékestető-Mátrafüred zipline és hullámvasút-zipline lecsúszópálya  

• PT2: Régi tévétorony hasznosítása 

• PT3: Mátrai Gyógyintézet területén található kihasználatlan épületek, területek hasznosítása 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V1-T3: Kékestető aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése 

CÉL: 

A Kékes környezetében jelenleg is bő kínálat áll rendelkezésre az aktív turizmus kedvelői számára. A 

tervezett tevékenységek egyik része ezek kiegészítésére fókuszál a meglévő túraútvonalakon elérhető 

élmények (kilátópontok, gyerekek számára is élményt nyújtó attrakciók, tematikus túrák szervezésének 

támogatása) bővítésén keresztül. Másik részük a kerékpáros túrázás feltételeinek javítását szolgálja, 

megoldva a jelenlegi elérhetőségi problémákat, valamint több korosztálynak, eltérő kerékpáros 

csoportoknak is új élményeket biztosítva. 

INDIKÁTOR 

• újonnan kialakított tematikus gyalogtúra-útvonalak hossza (km) 

• újonnan kialakított kerékpáros túraútvonal hossza (km) 

• off-road kerékpáros pálya hossza (km) 

FELADATOK 

• tematikus gyalogos túraútvonalak kialakítása, szakvezetett túrák szervezése 

• kerékpáros megközelíthetőség biztonságának javítása 

• kerékpáros útvonalak összekötése 

• erdei kerékpáros túraútvonal kialakítása 

• a mátrafüredi kerékpáros off-road pálya továbbfejlesztése 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, Kékes Nonprofit Kft., Gyöngyös város Önkormányzata, BNPI, Egererdő Zrt., TDM-ek, „Mátra 

Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK4: Lombkorona sétány kialakítása egyéb élmények biztosításával 

• PK10: Erdei legördülő pályarendszer 

• PH2: Tematikus túraútvonalak, (digitális) tanösvényfejlesztés 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V1-T4: Téli sportolási lehetőségek fejlesztése 

CÉL: 

A Kékestető a hazai sí- és egyéb téli turizmushajták egyik kiemelkedő célterülete. A tevékenység célja a 
meglévő mátraházai pálya biztonságosabbá, komfortosabbá tétele, egy új szánkópálya kialakítása, 
valamint a meglévő síugrósánc funkciókkal való megtöltése. 

INDIKÁTOR 

• síelhető/szánkózható, hóbiztos útvonalak hossza (km) 

FELADATOK 

• déli sípálya fejlesztése 

• a mátraházai szánkópálya fejlesztése 

• új szánkópálya kialakítása 

• a meglévő síugrósánc kilátóként való hasznosítása 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, Kékes Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt., TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK8: Szánkópálya fejlesztése Mátraházán 

• PK9: Szánkópálya kialakítása a síugrósánc érkező területén 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V1-T5: Közműrendszerek fejlesztése 

CÉL: 

Kékestető tágabb térségének vízellátása kritikus, közcélú (ivóvízellátás), és jóléti (technológiai célú 
vízellátás) fejlesztése egyaránt szükséges a jelenlegi helyzet biztonságos ellátása és a fejlesztések (pl. 
hópótlás, szálláshelyfejlesztések, gyógyintézeti és NSK sportcélú fejlesztései) igényeinek biztosítására. 
Mindehhez az áramellátás ellátásbiztonsága is fejlesztendő. A hópótlás kiszolgálásának technológiai 
vízzel kellene megvalósulnia, megfelelő tárolókapacitások kialakításával. Ahol lehet, az 
ingatlanfejlesztések során törekedni kell a szürkevízfelhasználásra. A víziközművek mellett az elektromos 
áramellátás üzembiztosnága is javítandó, valamint az internetszolgáltatás fejlesztése, wifi-pontok 
kialakítása is megvalósul. 

INDIKÁTOR 

• újonnan kiépített technológiai vízhálózat hossza (km), tárolókapacitás térfogata (m3) 

• fejlesztésen átesett ivóvízhálózat hossza (km) 

FELADATOK 

• vízellátás komplex fejlesztése 

• ivóvízellátás javítása, víztározó építése 

• szennyvízelvezetés fejlesztése 

• elektromos áram üzembiztonságának javítása 

• internetszolgáltatás fejlesztése 

ÉRINTETTEK 

Kékes Nonprofit Kft., Gyöngyös város Önkormányzata, BNPI, Egererdő Zrt., közműszolgáltatók 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PE1: Ivóvízellátás javítása, víztározó építése 

• PE2: Szennyvízelvezetés fejlesztése 

• PE3: Elektromos áramellátás üzembiztonságának növelése 

• PE4: Internet szolgáltatás fejlesztése 

• PE5: Okostelefon applikáció fejlesztése a Kékesre 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V2-T1: Elérhetőség, megközelíthetőség javítása Galyatető térségében 

CÉL: 

Galyatető megközelíthetőségének javítása, amely észak felé akár új közúti kapcsolatot, illetve a meglévő 

úthálózat karbantartását (különösen Pásztó-Galyatető között), új parkolóhelyek kialakítását is magában 

foglalhatja, de alternatív megoldások is vizsgálandók. 

INDIKÁTOR 

• Minőségileg fejlesztett közutak hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Az úthálózat minőségi problémáinak teljes körű javítása (2022-2024) 

• Parkolási infrastruktúra fejlesztése (2022-2024) 

• Közlekedési kapcsolatok fejlesztési lehetőségének vizsgálata Mátraalmás (Szuha) irányába, a 

szükséges egyeztetések lefolytatása (2022-2023) 

• Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése (2023-2024) 

• Megvalósítás (2024-2026) 

ÉRINTETTEK 

Mátraszentimre Község Önkormányzata, Magyar Közút, BNPI, Egererdő Zrt. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT2: Galyatető térsége 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH1: Parkolók kialakítása 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V2-T2: Szolgáltatási színvonal javítása Galyatetőn 

CÉL: 

Galyatető országos ismertségű desztináció, ugyanakkor a jelenlegi arculata számottevően javítandó. 

Kiemelt cél a környezet rendezése, különösen a közterületek, túraútvonalak, pihenők környezetének 

rendbetétele, a turisztikai információk és a tájékoztatás javítása. 

INDIKÁTOR 

• Kihelyezett új, egységes arculatú utcabútorok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Települési zöldterületek rendbetétele (2021) 

• Utcabútorok cseréje (2022-2024) 

• Információs és tájékoztató táblák kihelyezése (2024) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., Mátraszentimre Község Önkormányzata, BNPI, 

tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT2: Galyatető térsége 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK12: SNF Négy évszakos szabadtéri sportpálya Galyatetőn 

• PT4: Biatlon és sífutó centrum felújítása Galyatetőn 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V3-T1: Kaland- és élményparkok kialakítása 

CÉL: 

A turisztikailag kevésbé frekventált területeken „adrenalindús” élményt kínáló attrakciók, kalandparkok 

kialakítása. Az élményparkok lehetnek jármód-, és/vagy korosztályspecifikusak is. 

INDIKÁTOR 

• Létrehozott kalandparkok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Projektek validálása, szükséges egyeztetések lefolytatása (2021) 

• A kiválasztott projektekre részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 

készítése (2022) 

• Megvalósítás (első projekt: 2023-2025) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt., önkormányzatok, tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT6: Farkasmály 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PT7: Kaland- és élménypark kialakítása a Farkasmályi kőbányában 

• PE9: Kaland- és élménypark fejlesztése Gyöngyöspatán  

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V3-T2: Kaland-útvonalak fejlesztése, kialakítása 

CÉL: 

Jármódspecifikus, attrakcióként is értelmezhető útvonalak fejlesztése (zipline, via ferrata útvonalak, 

szurdoktúra útvonal, fal- és sziklamászó útvonalak, longboard és rollerpályák), valamint meglévő vasúti 

pályák felhasználásával élményelemek fejlesztése. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan létesített, jármódspecifikus attrakció száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• projektötletek összegyűjtése, validálása (2021) 

• szükséges egyeztetések lefolytatása, projektkiválasztás (2021-2022) 

• zipline pálya létesítése (2023-2025) 

• via ferrata utak, fal- és sziklamászó útvonalak fejlesztése (2022-2023) 

• felhagyott vasútvonalak hasznosítási lehetőségének vizsgálata (2021-2022) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt., önkormányzatok, tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető  

• AT4: Mátra nyugati kapuja 

• AT5: Sár-hegy  

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK14: A tari Szakadás-árok fejlesztése 

• PK18: Via ferrata útvonal fejlesztése Holló-kőn 

• PT1: Kékestető-Mátrafüred zipline és hullámvasút-zipline lecsúszópálya  

• PT5: Longboard pálya kialakítása Abasáron 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V4-T1: Új látogatóközpontok, információs pontok fejlesztése 

CÉL: 

A létrejövő új fejlesztésekhez kapcsolódóan, illetve a főbb belépési pontokon új látogatóközpontok, 

információs pontok kialakítása elsősorban üresen álló vagy alulhasznosított ingatlanok funkcióváltásával. 

Az attrakciószegény területeken a látogatópont olyan ún. landart is lehet, amely kialakításában, 

megjelenésében önmagában is attrakciót képezhet. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan kialakított látogatóközpont (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Látogatóközponttá, információs ponttá fejleszthető, már meglévő épületek kataszterének 

összeállítása (2021) 

• Térségi jelentőségű látogatóközpontok, információs pontok helyszíneinek meghatározása, 

koncepció kialakítása (2021-2022) 

• Landart helyszínének kijelölése, építészeti ötletpályázat kiírása (2023-2024) 

• Látogatóközpontok kialakítása, tartalomfejlesztés (2025-2028) 

• Fejlesztésekhez kapcsolódóan információs pontok kialakítása (2023-2025) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt., szolgáltatók, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT2: Galyatető térsége 

• AT4: Mátra nyugati kapuja 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PT10: ENJOY Park és látogatóközpont kialakítása Pásztón 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V4-T2: Meglévő központok fejlesztése 

CÉL: 

A már meglévő, vonzerőt is jelentő, turisztikai központként is funkcionáló épületek funkcióbővítésével, 

további fejlesztésével még magasabb látogatói élményt nyújtó központok kialakítása.  

INDIKÁTOR 

• Funkcióbővítéssel fejlesztett látogatóközpontok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Forrásallokáció, pénzügyi fedezet biztosítása (2022) 

• Megvalósítás (2024-2025) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt., szolgáltatók (pl.: Adrenalin 

Park), önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT4: Mátra nyugati kapuja 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PT6: Harkály Ház szolgáltatásainak további fejlesztése  

• PE8: Gyöngyösi Mátra Múzeum látogatóközponttá történő fejlesztése 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V5-T1: Természetes kilátópontok környezetének rendezése 

CÉL: 

A természetes kilátópontok és környezetük komplex, a környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartó 

rendezése. A turistautak által felfűzött, jó panorámát nyújtó természetes kilátópontokon a kilátáshoz 

való jobb hozzáférés biztosítása. 

INDIKÁTOR 

• Rendezett, megújított kilátópontok száma (db/év) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Meglévő és potenciális természetes kilátópontok és környezetük állapotfelmérése (2021) 

• Cselekvési-fenntartási terv és ütemezés elkészítése, szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-

2022) 

• Komplex környezetrendezés, karbantartás (2021-től folyamatosan) 

• fotólesek létesítése (opcionális) 

ÉRINTETTEK 

TDM, Egererdő Zrt., BNPI, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT5: Sár-hegy 

• AT7: Tarna-völgy 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V5-T2: Kilátók létesítése 

CÉL: 

Egyedi kilátást nyújtó pontokon és/vagy attrakciószegény területeken új kilátók építése és ehhez 

kapcsolódó komplex környezetrendezés elsősorban a Mátra peremterületein. 

INDIKÁTOR 

• Épített kilátók száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Projektek, projektötletek összegyűjtése (2021) 

• Helyszínek, tervek. elképzelések összehangolása, validálása (2021- 2022) 

• A kiválasztott helyszínekre/tervekre részletes környezeti fenntarthatósági terv készítése (2023) 

• Megvalósítás (2024-2028) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt., önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

• AT5: Sár-hegy 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK7: Síugrósánc kilátóként való hasznosítása 

• PT8: Gyöngyöspatai kilátófejlesztés 

 

  



   
   

 
27 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V6-T1: Tavak és környezetük komplex aktív turisztikai fejlesztése 

CÉL: 

A mátrai peremterületeken található tavak aktív turisztikai hasznosítása, az aktív turizmusba történő 

szerves bekapcsolása. 

INDIKÁTOR 

• Aktív turisztikai jármóddal megszakítás nélkül körbejárható tavak száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Fejlesztési koncepciók elkészítése, szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-2023) 

• Szent Anna-tó tágabb térségének (Sár-hegy) komplex aktív turisztikai fejlesztése (2022-től) 

• Markazi-tó környékének infrastrukturális fejlesztése (útvonalak stb.), a tavon a nem motoros 
vízisport lehetőségek fejlesztésének vizsgálata (vitorlázás, wakeboard) (2022-től) 

• Maconkai-tavon víziturisztikai központ és ökopark kialakítása (2022-2024) 

• Gyöngyös-Nagyrédei víztározó körüljárásának biztosítása, kerékpárút építése, futópálya és 
fotóles kialakítása (2022-2025) 

• Búzásvölgyi-tó többcélú, aktív turisztikai fejlesztése (2022-2025) 

• Hasznosi víztározóra komplex turisztikai fejlesztési program kidolgozása, megvalósítása (2023-
2028) 

• Rekreációs terület kialakítása az Abasári Vízmű védterületen (2023-2028) 

• Aktív turisztikai élménycsomagok kialakítása, promotálása (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., tavak tulajdonosai, üzemeltetői, önkormányzatok, BNPI, 

vízügyi igazgatóságok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT4: Mátra nyugati kapuja 

• AT6: Sár-hegy  

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PE12: Maconkai-víztározó körüli aktív- és ökoturisztikai fejlesztések 

• PH3: Terepfutókörök kialakítása 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
V7-T1: Erdőrezervátumok tematikus túrákkal történő felfedezése 

szakvezetéssel 

CÉL: 

Az erdőrezervátumok szakvezetéssel történő megismerése, a lehetőségekhez mérten tematikus 

sétaútvonalak kialakítása, amelyek szakvezetéssel látogathatók. 

INDIKÁTOR 

• Vezetett túrák száma / év (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Egererdővel és BNPI-vel történő egyeztetés 

• Túraútvonalak kialakítása 

• Túrák promótálása 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő, 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH2: Tematikus túraútvonalak, (digitális) tanösvényfejlesztés 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
V7-T2: Arborétumok, egyéb természeti értékek megóvása, fejlesztése aktív 

turisztikai bemutatása 

CÉL: 

Az értékes természeti, táji és kultúrtörténeti örökségeknek a megóvása, rekonstrukciója, 
elérhetőségének, megközelíthetőségének, bemutathatóságának javítása. 

INDIKÁTOR 

• megújított természeti érték száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• állapotfelmérés, aktív turisztikai hasznosítás lehetőségeinek számbavétele (2020-2022) 

• rekonstrukciós tervek elkészítése (2022-2023) 

• arborétumok, kastélykertek felújítása (2024) 

• egyéb, településképi szempontból meghatározó zöldfelületek megújítása (2024) 

ÉRINTETTEK 

BNPI, Egererdő, NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., Lechner Tudásközpont, 

önkormányzatok, tulajdonosok, Magyar Természettudományi Múzeum 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT4: Mátra nyugati kapuja-völgy 

• AT7: Tarna-völgy 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK14: A tari Szakadás-árok fejlesztése 

• PK20: A verpeléti Vár-hegy környezetrendezése 

• PH2: Tematikus túraútvonalak, (digitális) tanösvényfejlesztés 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V8-T1: Meglévő épített értékek felújítása, fejlesztése 

CÉL: 

A Mátrában található, túraútvonalakhoz kapcsolódó és/vagy tematikus útvonalakba bekapcsolható 
épített értékek felújítása, attrakcióvá fejlesztése. 

INDIKÁTOR 

• Felújított épített értékek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Állapotfelmérés, az aktív turizmusba bekapcsolható örökségek kiválasztása (2021-2022) 

• Régészeti feltárás, szükséges egyeztetések lefolytatása (2022-2024) 

• Turisztikailag is jelentős vonzerőt jelentő templomok, egyházi létesítmények felújítása (2022-
2024) 

• Középkori udvarházak látogathatóvá tétele (2023-2028) 

• Várromok részleges helyreállítása, látogathatóvá tétele (2025-2030) 

ÉRINTETTEK 

örökségvédelmi intézmények, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Lechner 

Tudásközpont, önkormányzatok, egyházak 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK5: Csúcskőnek méltó környezet biztosítása  

• PE10: Kanázsvár láthatóvá tétele 

• PE11: Mátraszentimrei rekonstruált üveghuta felújítása 

• PE15: Recski Nemzeti Emlékhely fejlesztése 

• PE16: Római Katolikus templom és környezetének megújulása Gyöngyöspatán 

• PE17: Tar Lőrinc udvarház helyreállítása 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V8-T2: Új attrakciók kialakítása, aktív turizmusba történő bekapcsolása 

CÉL: 

A múlt örökségének, történelmi hagyományainak (pl. avar kori, pálos és Aba Sámuelhez kapcsolódó) 

bemutathatóságát lehetővé tevő attrakciófejlesztés, azok aktív turizmusba történő bekapcsolása. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan kialakított történelmi emlékpark száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Régészeti feltárás (2022-2025) 

• Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése, valamint tervek (2023-

2026) 

• Megvalósítás (2025-2030) 

ÉRINTETTEK 

örökségvédelmi intézmények, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Lechner 

Tudásközpont, önkormányzatok, egyházak 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT5: Sár-hegy  

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PE6: Aba Sámuel XI századi királyi központjának teljes feltárása, bemutató hely kialakítása 

• PE7: Avar-kori emlékpark kialakítása Gyöngyöspatán 

• PE13: Pálos kolostor és kápolna építése, pálos emlékpark kialakítása Pálosvörösmarton 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
V9-T1: Felhagyott, rekultivált bányaterületek hasznosítása aktív turisztikai 

célokra 

CÉL: 

A Mátrában található, felhagyott bányák látogathatóvá tétele, aktív turizmusba történő integrálása, 

egyedi attrakcióvá történő fejlesztése. 

INDIKÁTOR 

• Aktív turizmus számára hasznosított bányaterület száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• A felhagyott bányák állapotának felmérése (2022-2024) 

• A felhagyott bányák komplex turisztikai hasznosítására tanulmánytervek kidolgozása (2024-

2026) 

• Pilot projekt keretében egy látványbánya-bemutató megvalósítása (2026-2030) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., ITM, MBFSZ, MNV Zrt., vagyonkezelők, 

önkormányzatok, tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT/: Farkasmály 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PT9: Mátrai ércbányászat bemutatása 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
V9-T2: Bányászati hagyományok és geológiai értékek bemutatása a Mátra 

vidéken 

CÉL: 

A bányászati hagyományok, geológiai és kultúrtörténeti értékek megismerése és élményalapú, interaktív 

bemutatása.  

INDIKÁTOR 

• Élményalapú, interaktív bányászati kiállítóhelyek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Bányászati múzeum és kiállítóhely létrehozása, fejlesztése (2022-2024) 

• Ásványgyűjtő és egyéb tematikus túrák szervezése (2022)  

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., ITM, MBFSZ, MNV Zrt., vagyonkezelők, 

önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT/: Farkasmály 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PT9: Mátrai ércbányászat bemutatása 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
V10-T1: Mátrai falumúzeumok hálózatának fejlesztése, promóciója, aktív 

turisztikai kapcsolatok javítása 

CÉL: 

A tájházak, falumúzeumok szélesebb körű hasznosítása (pl. gyalogos, kerékpáros pihenőhelyek 

kialakítása), tematikus és/vagy térségi aktív turisztikai túraútvonalakba történő integrálása, 

látogatottságuk növelése. 

INDIKÁTOR 

• Tájházakban létrehozott aktív turisztikai szolgáltatások száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Tájházak állapotának, aktív turisztikai hasznosításának felmérése (2022) 

• Aktív turisztikai szolgáltatások kiépítése (2023-tól) 

• Szolgáltatások promóciója (2023-tól) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., Tájházszövetség, Lechner Tudásközpont, önkormányzatok, 

tulajdonosok 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
V11-T1: Pincefalvak, pincesorok megújítása, borászati múzeum kialakítása, 

aktív turisztikai integrációja 

CÉL: 

A Mátrai Történelmi Borvidék területén található pincefalvak, pincesorok megújítása, az aktív turisták 

számára történő megnyitása, borászati múzeum kialakítása, a bor- és aktív turizmus integrálása. A pincék 

felújítása egy elkülönített fejlesztési alapból valósulhat meg, pályázati rendszerben. 

INDIKÁTOR 

• Megújított és látogatható pincészetek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Forrásteremtés, a fejlesztési alap létrehozása (2022-2023) 

• Pályázat kiírása a pincék megújítására (2024-től) 

• Megvalósítás (2025-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., Mátrai Borászok Egyesülete, Mátrai hegyközségi tanács, 

helyi borászok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

• AT6: Farkasmály  

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH2: Tematikus túraútvonalak, (digitális) tanösvényfejlesztés 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V11-T2: Mátrai borok és pincék aktív turisztikai integrálása 

CÉL: 

A mátrai borvidék borainak ismertté tétele tematikus túrákkal, aktív turizmushoz kapcsolódó 

rendezvényekkel, a vendéglátóhelyeken a kínálat bővítésével. 

INDIKÁTOR 

• Tematikus, szervezett bortúrák száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Tematikus gyalogos és kerékpáros bortúrák, borutak szervezése, élménycsomagok kialakítása 

(2021-től) 

• Vendéglátóhelyek és borászatok együttműködésének erősítése (2021-től) 

• Promóció, értékesítés (2020-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., Mátrai Borászok Egyesülete, Mátrai hegyközségi tanács, 

helyi borászok, vendéglátósok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

• AT6: Farkasmály  

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH2: Tematikus túraútvonalak, (digitális) tanösvényfejlesztés 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE V12-T1: Kastélyok, kúriák és környezetük aktív turisztikai hasznosítása 

CÉL: 

A Mátrában több, jelenleg funkció nélküli és/vagy alulhasznosított kastély található, amelyek a 

szálláshely-szolgáltatás mellett akár több jármódot összefogó látogató- és információs központként is 

működhetnek, ahol a szükséges infrastruktúra (pl. vizesblokk, kerékpáros szervizpont stb.) is kiépíthető. 

A kastélyparkokban lehetőség van bivakszállások kialakítására is. (Az épületek és környezetük megújítása 

a Nemzeti Kastélyprogram keretében támogatható.) 

INDIKÁTOR 

• Aktív turisztikai hasznosítású kastélyok, kúriák száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, költség-haszon elemzések elkészítése (2022-2024) 

• Megvalósítás, funkcióbővítés (2025-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., 

önkormányzat, tulajdonosok 

 

 

III.1.2 Infrastruktúra fejlesztése 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I1-T1: (Digitális) tanösvények kialakítása, fejlesztése  

CÉL: 

A térségben már kialakított tanösvények élményalapú fejlesztése, kis számban egyedülálló értékeket 

bemutató (digitális) tanösvények kialakítása, a kialakítás lehetőségeinek (és szükségességének) 

vizsgálata, valamint a meglévő tanösvények egységes minőségbiztosítási rendszer alapján történő 

felmérése. 

INDIKÁTOR 

• Felújított tanösvények száma (db) 

• Újonnan kialakított (digitális) tanösvények száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Meglévő tanösvények állapotának felmérése (2021-2022) 

• Meglévő tanösvények élményközpontú fejlesztése, felújítása (2022-2023) 

• Új tanösvények térségi koncepció alapján történő előkészítése, az igények térségi szintű 

összehangolása, szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-2022) 

• Új tanösvények létrehozása (2023-tól) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH2: Tematikus túraútvonalak, (digitális) tanösvényfejlesztés 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I1-T2: Tematikus gyalogos útvonalak fejlesztése 

CÉL: 

Tematikus gyalogos és terepfutó útvonalak kijelölése elsősorban a Mátra eddig kevésbé ismert 

desztinációiban. A felfestések helyett – ahol lehetséges – a digitális útvonalkijelölések élveznek prioritást. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan kialakított tematikus utak száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Új tematikus utak térségi koncepció alapján történő előkészítése, az igények térségi szintű 

összehangolása (2021-2022) 

• Új tematikus utak létrehozása (2023-tól) 

• Terepfutó trail-ek kijelölése (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt, önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető  

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

• AT4: Mátra nyugati kapuja 

• AT5: Sár-hegy 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK13: „Mátralába 20” – regionális gyalogos turistaút kialakítása 

• PH2: Tematikus túraútvonalak, (digitális) tanösvényfejlesztés 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I2-T1: EuroVelo 14 útvonal kialakítása 

CÉL: 

A Mátra térségét az országos és európai kerékpáros útvonalakba bekapcsoló EuroVelo 14 kitáblázása, 

kiépítése, a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (szervizpontok létesítése, kerékpáros pihenők 

kialakítása). 

INDIKÁTOR 

• Kiépített EuroVelo kerékpárút hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• EV14 Kerékpáros útvonal kitáblázása (2021) 

• EV14 Kerékpárutak tervezése, előkészítése (2021-2023) 

• EV14 Kerékpárutak kialakítása (2024-2030, szakaszonként) 

• Kerékpáros pihenők kialakítása 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, Heves megyei Önkormányzat, Magyar Közút Zrt. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT+3: Mátra délnyugati kapuja 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH4: EV14 kiépítése 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
I2-T2: Mátra körbekerékpározásához szükséges hálózati hiányok 
megszüntetése 

CÉL: 

A Mátra körbekerékpározhatóságának javítása, a kerékpáros infrastruktúra kialakítása a hiányzó 
szakaszokon, ill. közlekedésbiztonsági fejlesztések. Kiemelt cél (az Eurovelo 14 mátrai szakaszának 
kiépítése mellett) a Mátra körbekerékpározhatóságához szükséges és forgalmilag indokolt hiányzó 
szakaszok megvalósításával összefüggő hálózat kialakítása. 

INDIKÁTOR 

• Kiépített térségi kerékpárút hálózat hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Kerékpárutak tervezése, előkészítése 

• Kerékpárutak kialakítása 

• Kerékpárutak kitáblázása 

• Kerékpáros pihenők kialakítása 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, Nógrád megyei Önkormányzat, Heves megyei Önkormányzat, Magyar Közút Zrt. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH4: EV14 kiépítése 

• PK19: Zagyva-völgyi kerékpárút hiányzó szakaszainak kialakítása 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I3-T1: Új erdei kerékpáros útvonalak kialakítása 

CÉL: 

A Mátra átkerékpározhatóságának javítása érdekében új erdei kerékpáros útvonalak kialakítása, 
kijelölése a meglévő szakaszokról, elsősorban a kék MTB útvonalról főbb hegycsúcsok, látnivalók, 
kisvasúti végállomások, vasútállomások irányába, körtúrák létesítéséhez megfelelően. Kerékpáros 
útvonalak, körtúrák kijelölése, kialakítása javasolt egyes tavak esetében is. Kiemelt cél Kékestető 
bekapcsolása a kerékpáros útvonalakba. Az erdei kerékpárutakat a természetvédelmi érdekek szem előtt 
tartásával, a gyalogos és kerékpáros útvonalak lehetőség szerinti szétválasztásával kell megvalósítani.  

INDIKÁTOR 

• Újonnan kijelölt erdei kerékpárutak hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Hiányzó szakaszok engedélyeztetése (2021) 

• Kerékpáros összekötő túraútvonalak kijelölése (2022-2025) 

• Kerékpáros körtúrák jelölése (2022.2025) 

• Túracsomagok, körtúrák összeállítása, promóció 

• Tárolók, parkolók kialakítása, irányító táblák kihelyezése 

ÉRINTETTEK 

Egererdő Zrt., BNPI 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT2: Galyatető térsége 

• AT4: Mátra nyugati kapuja 

• AT5: Sár-hegy 

• AT7: Tarna-völgy 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH5: Erdei kerékpárút-hálózat fejlesztése 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I3-T2: Kerékpározásra kijelölt erdészeti utak felújítása 

CÉL: 

A Mátra már kijelölt erdei kerékpáros útvonalainak minőségfejlesztése számos szakaszon szükséges. A 

jelenleg burkolt (aszfalt, kövezett) utak burkolatának felújítása mellett a jelenleg még burkolatlan 

(időjárásfüggő) földutak (Soproni Egyetem által vizsgált lehetséges burkolattípusai közül a megfelelő 

technológiájú) kiépítése. Az utak mentén pihenők, megállók létesítése is, ahol lehet. 

INDIKÁTOR 

• Felújított burkolatú, kerékpározásra kijelölt erdészeti utak hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Erdei kerékpáros útvonalak (burkolat)fejlesztése 

• Jelölések felújítása, irányító táblák kihelyezése 

ÉRINTETTEK 

Egererdő Zrt. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT2: Galyatető térsége 

• AT4: Mátra nyugati kapuja 

• AT5: Sár-hegy 

• AT7: Tarna-völgy 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH5: Erdei kerékpárút-hálózat fejlesztése 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I4-T1: Terepkerékpáros trailpark létesítése 

CÉL: 

A kerékpáros szabadidős és sport infrastruktúra kínálat bővítése, a terepkerékpározás élménygazdag 

fejlesztése különböző célcsoportok számára vonzó útvonal-kínálattal. 

INDIKÁTOR 

• Létrehozott trailpark száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Tervek elkészítése, engedélyezés (2021) 

• Forrásszerzés, megvalósítás (2022-2025) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, Egererdő Zrt., BNPI, önkormányzatok, magánszereplők 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK10: Erdei legördülő pályarendszer 

• PK15: Terepkerékpáros trailpark Szurdokpüspökiben 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I4-T2: Bikepark létesítése 

CÉL: 

A kerékpáros szabadidős és sport infrastruktúra kínálat bővítése, a fiatalok, gyerekek 

kerékpárkezelésének fejlesztése, az erdei kerékpározás élményének legális helyszínen történő 

biztosítása, a meglévő adottságok (pl. felvonók) felhasználásával is. Bringaparkok révén a sípályák 

négyévszakossá tehetők, új, akár országos vonzerőt jelentő attrakció jöhet létre, mely jelentős 

kerékpáros vendégforgalmat is generálhat. 

INDIKÁTOR 

• Létrehozott bringaparkok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Projektek validálása, egyeztetések (2021-2023) 

• Projektelőkészítés (2021-2023) 

• Forrásszerzés, megvalósítás (2023-2028) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MAKETUSZ, önkormányzatok, magánszereplők 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT5: Sár-hegy 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I4-T3: Pumpapályák kialakítása 

CÉL: 

A kerékpáros szabadidős és sport infrastruktúra kínálat bővítése, a fiatalok, gyerekek 

kerékpárkezelésének fejlesztése. 

INDIKÁTOR 

• Létrehozott pumpapályák száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Projektötletek begyűjtése (2021-2022) 

• Helyszínek kiválasztása (2022) 

• Projektek validálása, egyeztetések (2022) 

• Tervek elkészítése (2023) 

• Forrásszerzés, megvalósítás (2022-2025) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MAKETUSZ, önkormányzatok, magánszereplők 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I5-T1: Lovasturisztikai útvonalak kijelölése, kialakítása 

CÉL: 

Cél a Mátra térségében lovastúraútvonalak kialakítása (felfestéssel, digitális útvonallal stb.), részben 

kapcsolódva a kiépülő Eurohorse útvonalhoz, részben a Mátra keresztüllovaglását elősegítve, amelyhez 

az infrastrukturális feltételek megteremtése is szükséges. Az útvonalakat úgy javasolt kialakítani, hogy a 

kerékpáros és a frekventált gyalogosútvonalakat ill. közutakat a lehető legkevesebb alkalommal 

keresztezze. A javasolt és/vagy felfestett lovastúra útvonalakról a túra- és tereplovaglók számára legalább 

on-line térkép előállítása is szükséges. 

INDIKÁTOR 

• Kialakított, jelzéssel ellátott lovas túraútvonalak hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Lovastúraútvonalak kialakítása (felfestéssel, digitális útvonallal stb.), fedetlen lovaskikötők, 

lovaspihenők kialakításával, információs táblákkal, a kijelölt útvonalak minőségi problémáinak 

megszüntetésével (2022-2025) 

• (Legalább) on-line térkép lovastúra útvonalakról és szolgáltatásokról (2022-2023) 

ÉRINTETTEK 

MLTSZ, (lovasturisztikai) szolgáltatók, BNPI, Egererdő, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

• AT7: Tarna-völgy 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I5-T2: Lovasturisztikai szolgáltatási kínálat bővítése 

CÉL: 

Fontos feladat a Mátra térségében növelni a lovasszolgáltatói kínálatot, amelyhez a hatósági 

nyilvántartásba vett, lovas szolgáltató tevékenységet üzletszerűen folytató szolgáltatók számának 

növelése, valamint a lovasszálláshelyek bővítése is szükséges. A kínálatot a BNPI bevonásával javasolt 

erősíteni.  

INDIKÁTOR 

• Új lovasturisztikai szolgáltatók száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Lovasszálláshelyek bővítése, lovasbarát szálláshelyek minősítése (2021-től) 

• Lovastúrázáshoz szükséges alapvető eszközök beszerzése (2021-től) 

• Túravezetés szervezése, túravezetők képzése (2022-től) 

• Vezetett lovastúrák lehetőségeinek promótálása, turisztikai honlapon való részletes bemutatása 

(2021-től) 

ÉRINTETTEK 

MLTSZ, (lovasturisztikai) szolgáltatók, BNPI, Egererdő, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

• AT7: Tarna-völgy 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I6-T1: Sí- és szánkópálya-fejlesztések (alpesi, északi sí, szánkó) 

CÉL: 

A Mátra mint kiemelt téli desztináció a növekvő vendégforgalom vonzására bővülő és növekvő színvonalú 

pálya-kínálatot nyújt a sícentrumokban mind az alpesi, mind az északi síszakágban. Az egykori, ma nem 

használt sípályák más célú (pl. szánkó) hasznosítására is átfogó vizsgálat készül. 

INDIKÁTOR 

• Fejlesztett sí- és szánkópályák (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• meglévő és új alpesi sípályák fejlesztése (2022-től) 

• sífutó és biatlonpályák fejlesztése (2022-től) 

• szánkópályák fejlesztése (2022-től) 

• eszközbeszerzés (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

Magyar Sí Szövetség, szolgáltatók, BNPI, önkormányzatok, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT2: Galyatető térsége 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK8: Szánkópálya fejlesztése Mátraházán 

• PK9: Szánkópálya kialakítása a síugrósánc érkező területén 

• PK12: SNF Négy évszakos szabadtéri sportpálya Galyatetőn 

• PT4: Biatlon és sífutó centrum felújítása Galyatetőn 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I6-T2: Négyévszakosság fejlesztése az alpesi sípályákon 

CÉL: 

A nem hófedte időszakokban a sípályák négyévszakos hasznosítása erősödik, elsősorban a gyalogos és 

kerékpáros, a sífutópályák esetében nordic walking, futó vagy rolleres területen a feltételek 

megteremtésével.  

INDIKÁTOR 

• A sípályák nyári szolgáltatásait igénybe vevők száma (fő)  

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tervezés (2021-2023) 

• megvalósítás (2023-2025) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, szolgáltatók, BNPI,  

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT2: Galyatető térsége 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK11: Mátraszentistváni sípark négyévszakos fejlesztése 

• PK12: SNF Négy évszakos szabadtéri sportpálya Galyatetőn 

• PT4: Biatlon és sífutó centrum felújítása Galyatetőn 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I6-T3: Hóbiztosság fejlesztése az alpesi sípályákon 

CÉL: 

A klímaváltozás miatt kedvezőtlenebbé váló feltételek ellenére fontos, hogy a Mátra mint kiemelt téli 

desztináció a szezon 100 napra való meghosszabbításával gazdaságosan üzemeltethető síinfrastruktúrát 

kínáljon a vendégek számára mind az alpesi, mind az északi szakágban. 

INDIKÁTOR 

• Az elmúlt 3 évben átlagosan síelhető napok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• hóutánpótláshoz szükséges üzemi-technológiai vízbiztosítás feltételeinek vizsgálata és 

megvalósítása (2022-től) 

• eszközbeszerzés (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

szolgáltatók, BNPI   

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• K1: Kékestető 

• K2: Galyatető 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PE1: Ivóvízellátás javítása, víztározó építése 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
I7-T1: Erdei játszóterek, interaktív játszóterek, szabadtéri kondiparkok 

kialakítása 

CÉL: 

A túraútvonalakhoz, meglévő pihenőhelyekhez kapcsolódóan – különösen a nagyobb csomópontokban, 

terepfutó ösvények mentén - erdei játszóterek, szabadtéri kondiparkok kialakítása. 

INDIKÁTOR 

• Kialakított erdei játszóterek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• erdei játszóterek, kondiparkok helyszínének kiválasztása (2021-2022) 

• szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-2022) 

• megvalósítás (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MTSZ, BNPI, Egererdő Zrt., önkormányzatok, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I7-T2: Nyilvános mosdók kialakítása 

CÉL: 

A térség főbb belépési pontjain, a parkolók közelében, illetve a pihenők környezetében – ahol lehetséges 

– megfelelő kapacitású nyilvános mosdók kialakítása szükséges. A mosdóban pelenkázóhelyiséget, illetve 

ahol indokolt, mozgáskorlátozott WC-t is ki kell alakítani. A kialakítás során ügyelni kell a környezeti 

fenntarthatóságra mind a megvalósítás, mind az üzemeltetés vonatkozásában. 

INDIKÁTOR 

• Kialakított nyilvános mosdók száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Helyszínek meghatározása (2021-2022) 

• Szükséges egyeztetések lefolytatása (2022) 

• Tervek elkészítése (2022-2023) 

• Megvalósítás (2023-2024) 

ÉRINTETTEK 

TDM, MTSZ, BNPI, Egererdő Zrt., önkormányzatok, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT2: Galyatető 

• AT5: Sár-hegy 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I7-T3: Csevice-kutak felújítása 

CÉL: 

A térség egyedi értékeit képezik a csevicék, amelyek túrázás során vízvételi lehetőségként is 

funkcionálnak. A még nem felújított kutak megújítására, környezetük rendezése szükséges. 

INDIKÁTOR 

• Felújított csevicék száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• megvalósítás (2023) 

ÉRINTETTEK 

Egererdő Zrt., önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT4: Mátra nyugati kapuja 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE I8-T1: Szelfipontok tervezése, kialakítása 

CÉL: 

A legújabb trendekhez igazodva a Mátrában is szükséges egyedi arculatú szelfipontok kialakítására 

elsősorban a kilátópontokon, valamint az aktív turizmus szempontjából kevésbé feltárt helyszíneken. 

INDIKÁTOR 

• Kialakított szelfipontok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Helyszínek meghatározása (2021) 

• Szükséges egyeztetések lefolytatása (2022) 

• Arculati ötletpályázat (2023) 

• Megvalósítás (2024) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt. 

 

 

III.1.3 Szolgáltatásfejlesztés 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ1-T1: Meglévő erdei szálláshelyek fejlesztése 

CÉL: 

A meglévő kulcsosházak, erdészházak, turistaházak, kempingek felújítása, jármódspecifikus 

szolgáltatások bővítése, kiemelt hangsúlyt helyezve az egyedi kínálatot és attrakciót jelentő 

szálláshelyfejlesztésekre. A természeti környezetben lévő szálláshelyek esetében kiemelkedően fontos a 

természetvédelmi szempontok betartása, mind a megvalósítás, mind a fenntartás és üzemeltetés során. 

Az erdei szálláshelyek fejlesztése a Téry Ödön program keretében és/vagy magántőke bevonásával 

valósulhat meg. 

INDIKÁTOR 

• Felújított erdei szálláshelyek szálláskapacitása (db) 

• Felújított erdei szálláshelyek jármódspecifikus szolgáltatásainak száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-től) 

• turistaházak, bővítése, fejlesztése (2022-től) 

• kulcsosházak, szálláshelyként is működő erdészházak, bővítése, fejlesztése (2022-től) 

• kempingek, bővítése, fejlesztése (2022-től) 

• bivakszállások, bővítése, fejlesztése (2022-től) 

• aktív turisztikai szolgáltatások körének bővítése (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt., tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

• AT45: Sár-hegy 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH6: Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ1-T2: Új szálláshelyek kialakítása 

CÉL: 

Az aktív turisták igényeit kielégítendő új erdei szálláshelyek kialakítására – különösen turistaházak, 

kulcsosházak, bivakszállások, lombkoronaszállások, matracszállások -, jármódspecifikus szolgáltatások 

bővítésére kerül sor. A tevékenység keretében nem csupán új szálláshelyek létesülnek, hanem a meglévő 

létesítmények szálláshelypalettája is bővülhet. Megfelelő helyszíneken az újonnan kialakított esőbeállók 

padlásterében bivakszállások létesítendők. A természeti környezetben lévő szálláshelyek esetében 

kiemelkedően fontos a természetvédelmi szempontok betartása, mind a megvalósítás, mind a fenntartás 

és üzemeltetés során. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan létesített erdei szálláshelyek szálláskapacitása (db) 

• Újonnan létesített erdei szálláshelyek jármódspecifikus szolgáltatásai (db)  

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-től) 

• turistaházak létesítése (2022-től) 

• kulcsosházak, szálláshelyként is működő erdészházak létesítése (2022-től) 

• bivakszállások létesítése (2022-től) 

• lombkoronaszállás létesítése (2022-től) 

• matracszállások létesítése (2022-től) 

• aktív turisztikai szolgáltatások körének bővítése (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt., tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH6: Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ2-T1: Új zarándok-szállások kialakítása 

CÉL: 

A zarándokútvonalak mentén zarándokszállások kialakítása, amely családok, kisebb baráti társaságok, 

osztálykirándulások és vándortáborok részére is megfelelő mennyiségű és minőségű kapacitást 

biztosítanak. A szállásfejlesztés elsősorban a Gyöngyös – Tarnaszentmária közötti zarándokút mentén 

javasolt. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan kialakított zarándokszállások száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• igények felmérése, potenciális fejleszthető épületek keresése (2021-2022) 

• megvalósítás (2023-2024) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., egyházak, tulajdonosok, BNPI 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

• AT4: Mátra nyugati kapuja 

• AT5: Sár-hegy 

• AT7: Tarna-völgy 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH6: Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ2-T2: Meglévő zarándok-szállások aktív turisztikai integrálása 

CÉL: 

A zarándokturizmus népszerűsítésével, zarándok vándortáborok szervezésével a már meglévő 

zarándokszállások is szervesen integrálódhatnak az aktív turizmusba. 

INDIKÁTOR 

• Zarándokszállások éves átlagos foglaltsága (%) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Zarándok vándortáborok szervezése (2022-2023) 

• Zarándokturizmus népszerűsítése (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., egyházak, tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT2: Galyatető térsége 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH6: Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
SZ3-T1: Egykori ifjúsági táborok, üresen álló épületek, munkásszállók 

turisztikai szálláshellyé alakítása, fejlesztése 

CÉL: 

Cél a meglévő és potenciális vándortáborok helyszíneihez kapcsolva korábbi ifjúsági szálláshelyek, erdei 

iskolák megújítása ill. a jelenleg funkció nélkül, üresen álló épületek, munkásszállók hasznosítása. A 

természeti környezetben lévő táborok esetében kiemelkedően fontos a természetvédelmi szempontok 

betartása, mind a megvalósítás, mind a fenntartás és üzemeltetés során. 

INDIKÁTOR 

• Megújult ifjúsági szálláshelyek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• nem megfelelő állapotú, ill. üresen álló ingatlanok felmérése (2021-2022) 

• Tervezés, szükséges egyeztetések lefolytatása (2022-2024) 

• ifjúsági szálláshelyek, erdei iskolák fejlesztése (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt, önkormányzatok, egyéb tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH6: Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ3-T2: Meglévő táborhelyek fejlesztése 

CÉL: 

Ma is működő ifjúsági táborok, erdei iskolák infrastrukturális fejlesztése, programszervezés, táborok 

szervezése. A természeti környezetben lévő táborok esetében kiemelkedően fontos a természetvédelmi 

szempontok betartása, mind a megvalósítás, mind a fenntartás és üzemeltetés során. 

INDIKÁTOR 

• Felújított ifjúsági táborok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• meglévő ifjúsági táborok, erdei iskolák felújítása (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt, önkormányzatok, egyéb tulajdonosok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH6: Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ4-T1: Mátra-menü promotálása 

CÉL: 

A vendéglátóhelyeken a túrázók számára laktató, egyszerű, gyorsan elfogyasztható menük kialakítása és 

népszerűsítése, amely a helyi hagyományokra, ízekre, ételekre és italokra épül (pl. palócleves, 

sztrapacska, macok, mátrai borvidék borai, parádi víz stb.). Mindezzel párhuzamosan az éttermek, büfék 

nyitvatartását is szükséges a túrázók igényéhez igazítani. 

INDIKÁTOR 

• Mátra-menüt kínáló éttermek számának növekedése (%) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• aktív turistákat kiszolgáló térségspecifikus, elvihető „Mátra menü” bevezetése, több helyszínen 

történő biztosítása (2021-től) 

• a helyi termelőknek helyet biztosító MátrAsztal élelmiszereinek, valamint helyi boroknak és 

ásványvizeinek bevonása a turisták számára hozzáférhető kínálatba (2021-2022) 

• vendéglóegységekkel a nyitvatartási idő koordinációja (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., vendéglátóipari egységek, szálláshelyek 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ5-T1: Kerékpárkölcsönző- rendszer kiépítése 

CÉL: 

A kerékpáros turizmus fejlesztéséhez kapcsolódóan térségi kerékpárkölcsönző-rendszer kiépítése 

szükséges, ahol az eszközök nem csupán a kölcsönzőpontokon, hanem szálláshelyeken, dokkolópontokon 

is leadhatók legyenek. A terepviszonyok miatt e-bike flotta beszerzése is indokolt. 

INDIKÁTOR 

• Bérelhető e-bike-ok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• térségi kerékpárkölcsönző hálózat kialakítása, a szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-

2022) 

• e-bike beszerzés (2022-2023) 

• e-bike telepítés, szerződéses partnerek bevonása (2023-tól) 

ÉRINTETTEK 

BNPI, magánszereplők, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH4: EV14 kiépítése 

• PH5: Erdei kerékpárút-hálózat fejlesztése 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ5-T2: Kerékpáros centrum kialakítása, szervizpontok létesítése 

CÉL: 

Olyan kerékpáros túraközpont(ok) kialakítása, ahol a kerékpáros túrázáshoz kapcsolódó szolgáltatások 

teljes palettája (kerékpár bérlés, javítás, kerékpáros pihenő étkezéssel, túravezetés, kerékpáros 

versenyek, kerékpártúrák központja, ajándékbolt, stb.) elérhető. (Első ütemben a Gyöngyös-Mátrafüred 

kerékpárút mentén javasolt egy ilyen központ kialakítása.). A főbb kerékpáros túraútvonalak mentén 

kerékpáros szervizpontok telepítése szükséges. 

INDIKÁTOR 

• Létrehozott kerékpáros centrum száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• kerékpáros centrum kialakításához tervek, engedélyek elkészítése (2021-2022) 

• kerékpáros centrum megvalósítása (2022) 

• szervizpontok helyszíneinek meghatározása, szükséges egyeztetések lefolytatása (2021-2023) 

• szervizpontok telepítése (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

magánszereplők, BNPI, MATE, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT6: Farkasmály 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK16: Kerékpáros túraközpont, turisztikai információs pont kialakítása 

• PK17: Észak-Mátrai Aktív Családi Központ kialakítása 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ6-T1: Kerékpárosbarát minősítés megszerzésének ösztönzése 

CÉL: 

A Mátrában jelenleg kevés szálláshely tekinthető kerékpárosbarátnak, fontos lenne a minősítés 

bevezetése, s egyre több minősített szálláshely kialakítása a szolgáltatások bővítésével. Ezt különösen a 

nagyobb kerékpáros attrakciók, csomópontok térségében javasolt ösztönözni. 

INDIKÁTOR 

• Kerékpárosbarát szolgáltatók száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Kerékpárosbarát minősítés alkalmazása (2022-től) 

• Kommunikáció (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MAKETUSZ, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., Egererdő, BNPI, Önkormányzatok, 

magánszolgáltatók 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
SZ7-T1: Volánbuszokon kerékpárszállítás megteremtése bizonyos 

viszonylatokon 

CÉL: 

Ahhoz, hogy a Mátrában a kerékpározni vágyók minél nagyobb hányada válassza az autózás helyett a 

közösségi közlekedést, lehetővé kell tenni a népszerű kerékpáros útvonalak mentén haladó Volánbusz 

járatokon a kerékpárok szállítását legalább hétvégeken és a frekventált időszakokban. 

INDIKÁTOR 

• Kerékpászállításra alkalmas járatpárok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Előkészítés (2021-2022) 

• Eszközbeszerzés (2022-2024) 

ÉRINTETTEK 

Volánbusz, MÁV 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ8-T1: Sípályák oktatási célú használatának erősítése 

CÉL: 

A mátrai sípályák elsősorban a fiatalok, kezdők számára kínálhatnak versenyképes kínálatot, így 

ösztönözni kell, hogy a síoktatásban minél többen részt tudjanak venni akár iskolai, akár azon kívüli 

formában. Ennek szervezése, kommunikációja fontos feladat, melybe a síiskolák mellett egyéb 

szervezetek és önkormányzatok is részt vehetnek. 

INDIKÁTOR 

• Mátrai sípályákon síoktatásban részt vettek számának növekedése (%/év) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• kommunikáció, iskolák felkeresése, táborok szervezése (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

szolgáltatók, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT2: Galyatető térsége 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ8-T2 Sípályák környezetében lévő vendéglátás fejlesztése 

CÉL: 

A Mátra inkább egynapos sídesztináció, de a vendégek növekvő igényeinek kielégítésére nemcsak a 

vendéglátóhelyek, hanem a szálláshelyek minőségi fejlesztése is növelheti az attraktivitást. 

INDIKÁTOR 

• Sípályák térségében lévő megújult vendéglátóhelyek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• a felújítások ösztönzése (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

szolgáltatók, önkormányzatok, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT2: Galyatető térsége 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE SZ8-T3: Sípályák közötti együttműködések fejlesztése 

CÉL: 

Jelenleg nincs regionális együttműködés a két síközpont között pl. kedvezménykártya, melyet mindkét 

helyszínen lehet használni, noha a térbeli közelség miatt ebben nagyobb lehetőség lenne, hiszen van 

alternatíva az ideérkezők számára. Ez kapcsolódhatna akár a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter 

Síútleveléhez, amelynek az a célja, hogy minél többen síeljék körbe (a kitöltött útlevéllel síhétvégét, 

síoktatást, mátraszentistváni és eplényi szezonbérletet lehet nyerni). 

INDIKÁTOR 

• Mátraszentistváni és kékestetői sípályákhoz kapcsolódó kedvezménykártya léte (I/N) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• kedvezménykártya kialakítása, promótálása 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, szolgáltatók, Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT2: Galyatető térsége 
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III.1.4 Marketing, információ és promóció fejlesztése 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M1-T1: Egységes brand és arculat kialakítása, kommunikálása 

CÉL: 

Egységes Mátra arculat kialakítása, a már meglévő Mátra szlogen („Magasan a legjobb minden 

évszakban!”) kommunikálása minden felületen és minden alkalommal. 

INDIKÁTOR 

• Egységes arculat léte (I/N) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Mátra logo kialakítása (2021-2022) 

• arculati elemek kialakítása (on-line és off-line) (2021-2022) 

ÉRINTETTEK 

„Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., TDM-ek 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK21: A Mátra brand erősítése 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M1-T2: Mátra honlap és applikációk kialakítása 

CÉL: 

Egységes arculati elemekkel, jól strukturált, könnyen átlátható aktív turisztikai fókuszú weboldal, ahol az 

utazók számára az utazásukhoz szükséges összes információ (szálláslehetőségek, túraútvonalak, 

túrajánlatok, élménycsomagok, jármódspecifikus szolgáltatások, látnivalók, események, étkezési 

lehetőségek, programok népszerűsítése) rendelkezésre áll. Fontos, hogy webhelyet a mobil felhasználók 

számára is optimalizálják. 

INDIKÁTOR 

• Létrehozott weboldal (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tartalom- és információgyűjtés (2021-től) 

• weboldal elindítása (2022) 

• tartalmak folyamatos frissítése (folyamatosan) 

• szállásfoglalási felület létrehozása (2022) 

• statisztikai modulok beépítése (2022) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK21: A Mátra brand erősítése 

• PK22: Értékesítés és promóció 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M1-T3: Tartalomgyártás 

CÉL: 

A weboldalon a klasszikus tartalmakon túl folyamatos tartalmak biztosítása a jelenkor elvárásainak 

megfelelően. A weboldalon megjelenő túrák kialakítását együttműködésben az MTSZ-szel javasolt 

megtenni (a Természetjáró applikációban is ezen új túrák megjelenítése javasolt). 

INDIKÁTOR 

• Új típusú tartalmak száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• a felhasználók által létrehozott tartalom megosztásának ösztönzése (2022-től) 

• videomarketing (2022-től) 

• VR 360 attrakciók (2022-től) 

• influencerekkel való együttműködés kialakítása (2022-től) 

• videoblogok (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK21: A Mátra brand erősítése 

• PK22: Értékesítés és promóció 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M1-T4: „be social” (közösségi média jelenlét erősítése) 

CÉL: 

Az olyan közösségi média platformok, mint a Facebook és az Instagram, ideális eszközként szolgálnak az 

emberek elérésére és a desztináció népszerűsítésére. A legtöbb közösségi média platform fizetett 

marketing lehetőségeket is kínál (pl. hirdetéseket vagy szponzorált bejegyzéseket lehet közzétenni). A 

közösségi média növelheti a desztináció láthatóságát, ahol az egyes célcsoportokat különböző ismérvek 

alapján (pl. életkor, lakhely, online böngészési szokások stb.), célzott üzenetekkel is meg lehet szólítani. 

INDIKÁTOR 

• A közösségi média különböző platformjain elért felhasználók száma (fő) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Facebook, Youtube, Instagram, Tik-tok (stb.) fiók létrehozása (2022-től) 

• hirdetések, szponzorált bejegyzések, egyéb tartalmak folyamatos közzététele (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK21: A Mátra brand erősítése 

• PK22: Értékesítés és promóció 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M1-T5: Az utazási weboldalakon való on-line jelenlét ösztönzése 

CÉL: 

A különböző utazási weboldalakon való jelenlét (pl. google, tripadvisor, szallas.hu stb.) elősegíti az úticél 

népszerűsítését, a visszajelzések, értékelések alapján pedig azonnali visszacsatolásra van lehetőség. A 

vásárlókat ösztönözni kell a visszajelzésre 

INDIKÁTOR 

• Google review-k (visszajelzések, értékelések) száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• utazási weboldalakon való jelenlét biztosítása (2022) 

• on-line figyelés (2022-től folyamatosan) 

• a visszajelzések kiértékelése (2022-től folyamatosan) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK21: A Mátra brand erősítése 

• PK22: Értékesítés és promóció 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M2 -T1: Off-line promóció 

CÉL: 

Az on-line jelenlét mellett folyamatos PR tevékenység, amely televíziós, rádiós és print magazinokban 

való megjelenést biztosít.  

INDIKÁTOR 

• Off-line kampányok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• szakmai PR hírlevél elindítása sajtó irányába (2021-2022) 

• médiakampányok lefolytatása (2022-től) 

• sajtófigyelés (2022-től) 

• nyomonkövetés (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., helyi aktív turisztikai szolgáltatók, szállás- és 

vendéglátóhelyek 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK21: A Mátra brand erősítése 

• PK22: Értékesítés és promóció 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M2-T2: Térképek, turisztikai kiadványok 

CÉL: 

A Mátra folyamatosan bővülő kínálattal, túraútvonalak hálózatával rendelkezik, az új fejlesztések miatt 

szükséges átfogó papír alapú térkép, amely jármódspecifikus (gyalogos, kerékpáros, hegyi kerékpáros, 

lovas) túraútvonal javaslatokat is tartalmaz. Emellett célcsoport specifikus kiadványok készítése is 

javasolt (pl. Családdal a Mátrában, Bringázz a Mátrában stb.). Nincs Mátra-útikönyv, ennek megalkotása, 

kiadása javasolt, mely különösen az idősebb célcsoport számára fontos. Javasolt kalandtérkép készítése. 

INDIKÁTOR 

• Eladott térképek példányszáma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Térségi aktív turisztikai kiadvány készítése (2022-től) 

• Kalandtérkép készítése (2022-től) 

• útikönyv készítése (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK21: A Mátra brand erősítése 

• PK22: Értékesítés és promóció 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M2-T3: Információs táblák kihelyezése, infopontok kialakítása 

CÉL: 

Egységes arculattal hagyományos és digitális információs táblák, totemoszlopok kihelyezése, infopontok 

kialakítása a főbb útvonalak mentén, a természeti és környezeti fenntarthatóság és a Bejárható 

Magyarország arculati követelményeinek figyelembevételével 

INDIKÁTOR 

• Információs táblák száma (db) 

• Infopontok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• A helyszínek kapcsán a szükséges egyeztetések lefolytatása (2021) 

• Az új arculati elemel alkalmazásával tervek elkészítése (2021-2022) 

• Egységes arculatú információs táblák, totemoszlopok legyártása (2022) 

• Információs táblák, oszlopok kihelyezése (2023) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK21: A Mátra brand erősítése 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M3-T1: Csomagajánlatok kidolgozása, promótálása 

CÉL: 

Olyan csomagajánlatok kidolgozása, s a hozzá kapcsolódó marketingtevékenység, amelynek fókuszában 

az aktív turisztikai programelemek állnak.  

INDIKÁTOR 

• elérhető aktív turisztikai csomagajánlatok (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• csomagajánlatok, garantált aktív turisztikai fókuszú csomagok szervezése, kiajánlása (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., turisztikai szolgáltatók 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK22: Értékesítés és promóció 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M3-T2: Mátra kártya bevezetése 

CÉL: 

A Mátra teljes területére kiterjedő kártyarendszer bevezetése, mely révén kedvezmények vehetők 

igénybe a bevont szolgáltatóknál, s különösen a közlekedési szolgáltatások. 

INDIKÁTOR 

• Kiállított Mátra kártyák száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Mátra-kártya kidolgozása (2021-2022) 

• szolgáltatók bevonása (2022) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., turisztikai szolgáltatók 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK21: A Mátra brand erősítése 

• PK22: Értékesítés és promóció 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M3-T3: Helyi termékek népszerűsítése 

CÉL: 

A helyi termékek népszerűsítése, értékesítése a helyi piacokon, ajándékboltokban, illetve vendéglátóipari 

egységekben. 

INDIKÁTOR 

• Helyi terméket árusító ajándékboltok (db) 

• Helyi terméket árusító vendéglátóhelyek (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• helyi piacokon a helyi termékek megjelenése (2021-től) 

• ajándékboltokban a helyi termékek megjelenésének ösztönzése (2021-től) 

• éttermekben a helyi termékekre alapozott étel- és italválaszték, menüsorok kialakítása (2021-) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., helyi termelők, boltosok, vendéglátók 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK21: A Mátra brand erősítése 

• PK22: Értékesítés és promóció 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M3-T4: Mátrai (vándor)táborok feltételeinek kialakítása, szervezése 

CÉL: 

A Mátra kiváló lehetőséget nyújt az iskolásokat megszólító egyhetes gyalogos, zarándok, kerékpáros 

és/vagy lovas (vándor)táborok, sítáborok megszervezésére. Mindehhez a jelenlegi szálláshely-kínálat is 

fejlesztendő. 

INDIKÁTOR 

• Gyalogos vándortáborok száma/év (db) 

• Zarándok vándortáborok száma/év (db) 

• Bringás vándortáborok száma/év (db) 

• Táborokban részt vevők száma/év (fő) 

• Sítáborok száma/év (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Vándortábor-pályázatok előkészítése, támogatás esetén megszervezése (2021-től) 

• Sítábor szervezés (2021-től) 

• Eszközbeszerzés (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., szervezők 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK22: Értékesítés és promóció 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M3-T5: Garantált vezetett túrák 

CÉL: 

A Mátrában ma kevés vezetett túra van (ezek jellemzően a BNPI programjaihoz, Demecs Norberthez, 

illetve a Mátra Biker Tekerj a Zöldbe eseményeihez kapcsolódnak). Javasolt nagyobb kínálat kialakítása 

akár garantált túrák keretében, akár az egyedi kereslethez igazítva túravezetők rendelkezésre állásával, 

túravezetők képzésével. Ezt érdemes lenne több helyszínen is lehetővé tenni (pl. Gyöngyös, 

Bátonyterenye-Pásztó-Szurdokpüspöki, Mátraszentimre-Galyatető, Mátrafüred és Recsk-Parád 

térségében is.) A túrákat akár több jármóddal is lehet kombinálni. 

INDIKÁTOR 

• Vezetett gyalogos túrák száma/év (db) 

• Vezetett kerékpáros túrák száma/év (db) 

• Vezetett e-bike túrák száma/év (db) 

• Vezetett lovastúrák száma/év (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Túravezetők képzése (2022-től) 

• Vezetett túraútvonalak kialakítása (2021-től) 

• Vezetett túrák promóciója, értékesítése (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., aktív turisztikai szolgáltatók 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK22: Értékesítés és promóció 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE M3-T6: Aktív turizmushoz kapcsolható rendezvények 

CÉL: 

A már meglévő rendezvények népszerűsítése és további olyan rendezvények megszervezése, amely a 

résztvevőket megismerteti az aktív turizmussal, hozzájárul az egyes térségek, meglévő túraútvonalak 

népszerűsítéséhez. 

A Mátra számos terepfutóverseny, teljesítménytúra, országúti és hegyi kerékpáros verseny helyszíne, 

egyre bővülő kínálattal. Cél a versenyre érkezők számára kiegészítő szolgáltatások nyújtása, a szurkolók 

és a családtagok számára is gyalogos, kerékpáros és egyéb programelemek biztosítása, a rendezvények 

aktív turisztikai (akár többnapos) fesztiválként való megszervezés 

INDIKÁTOR 

• Aktív turizmust népszerűsítő rendezvények száma/év (db) 

• Rendszeresen megrendezésre kerülő terepfutó, kerékpáros és síversenyek, rendezvények 

száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• rendezvények rendszeres megrendezése (2022-től) 

• a versenyek mellett egyéb aktív turisztikai elemek, szolgáltatások bevonása (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

események szervezői, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK22: Értékesítés és promóció 

 

 

III.1.5 Szervezetfejlesztés – koordináció és menedzsment 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
Mátra aktív turisztikai márkagondnokság és menedzsmentszervezet 

működtetése 

CÉL: 

Cél a térség aktív turisztikai kínálatát egységesen menedzselő szervezet létrehozása, a meglévő szervezeti 

alapokra építkezve. Feladata az általános desztináció-menedzsment feladatain túl a márkaépítés, 

valamint az értékesítési munka biztosítása. 

INDIKÁTOR 

• térségi aktív turisztikai szervezet léte (I/N) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt. stb. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH7: Kékes Aktív Turisztikai Klaszter 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE Szemléletformálás, környezeti nevelés 

CÉL: 

A Mátrába érkező turisták szemléletformálása on-line és off-line platformok segítségével, valamint az 

erdei iskolák, táborok keretében a legfiatalabb korosztály környezeti nevelésének megvalósítása.  

INDIKÁTOR 

• Szemléletformálásban részt vettek száma (fő) 

• Környezeti nevelési programban részt vettek száma (fő) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• tananyag- és tartalomfejlesztés (2021-2022) 

• szemléletformálási programok, akciók megtervezése és megvalósítása (2022-től folyamatos) 

• motoros járművek számára tiltott területeket ábrázoló vörös-térkép kommunikálása (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt. 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE Túravezetők képzése 

CÉL: 

A túravezető-képzés feltételeinek kidolgozása után a Mátrában is jármódokra specializált túravezető 

képzések indítása. 

INDIKÁTOR 

• Képzett túravezetők száma (fő) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Képzési anyag összeállítása (2022-2023) 

• Képzés beindítása (2024) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 

Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és 

Szakiskola, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusa 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE Monitoringozás 

CÉL: 

A Mátrai attrakciók, látogatóközpontok, szálláshelyek, főbb útvonalak vendégforgalmának mérése, 

adatok gyűjtése, kiértékelése. A startégiában foglalt indikátorok rendszeres értékelése. 

INDIKÁTOR 

• beszerzett mérési eszközök száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• mérési eszközök beszerzése (2022) 

• adatbázis összeállítása, kezelése, az eredmények kommunikálása (2022-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt. 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE Minősítési rendszerek alkalmazása, kommunikációba való beillesztése 

CÉL: 

A különböző szálláshelyek jármód- és/vagy célcsoportspecifikus minőségbiztosítási rendszerekhez 

történő csatlakozása és ennek kommunikálása. Külön figyelmet kell fordítani a kerékpárosbarát és 

lovasbarát szálláshelyek minősítésére, az ott elérhető szolgáltatásokra, de egyre nagyobb igény 

jelentkezik a gyermekbarát, felnőttbarát vagy kisállatbarát szálláshelyek iránt is. 

INDIKÁTOR 

• minősített kerékpárosbarát szálláshelyek férőhelyeinek száma (db) 

• minősített lovasbarát szálláshelyek férőhelyeinek száma (db) 

• gyermekbarát szálláshelyek férőhelyeinek száma (db) 

• felnőttbarát szálláshelyek férőhelyeinek száma (db) 

• kisállatbarát szálláshelyek férőhelyeinek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• minősítési rendszerek alkalmazása, az ehhez való csatlakozás ösztönzése (2021-től) 

• minősített szálláshelyek kommunikálása (2021-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., szálláshely-szolgáltatók, egyéb térségi szolgáltatók 

 

 

III.1.6 Kapcsolódó intézkedések 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE K1-T1: Közútfejlesztés 

CÉL: 

A Mátra közútjainak minőségi problémáit szükséges megoldani, hogy a Mátrába érkező turisták 

kiszolgálása magasabb színvonalú legyen. (Szintén fontos feladat a Gyöngyösi nyugati és északi elkerülő 

út megvalósítása is, amely részben kapcsolódik az intézkedéshez) 

INDIKÁTOR 

• felújított közutak hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• utak felújítása (folyamatos) 

• útburkolatok, növénybenövések rendszeres karbantartása (folyamatos) 

ÉRINTETTEK 

Magyar Közút Zrt., önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT2: Galyatető térsége 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

• AT4: Mátra nyugati kapuja 

• AT6: Farkasmály 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE K1-T2: Erdőgazdasági utak burkolatfejlesztése 

CÉL: 

A Mátra burkolt és burkolatlan útjainak (közutak, erdőgazdálkodási utak) minőségi problémáit szükséges 
megoldani, hogy mind a Mátrába érkező turisták kiszolgálása magasabb színvonalú legyen, mind a 
kerékpáros és lovas túraútvonalak minősége javuljon. Bizonyos esetekben a nem burkolt utak burkolása 
is szóba jöhet. 

INDIKÁTOR 

• jó minőségűvé fejlesztett, aktív turisztikai céllal is használt erdei utak hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• utak felújítása (folyamatos) 

• útburkolatok, növénybenövések rendszeres karbantartása (folyamatos) 

ÉRINTETTEK 
Egererdő Zrt., önkormányzatok 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT2: Galyatető térsége 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
K2-T1: Budapest-Gyöngyös közötti közvetlen vasúti közlekedés 
megteremtése 

CÉL: 

Fontos lenne a Budapest-Gyöngyös közvetlen vasúti összeköttetés kialakítása, közvetlen zónázó vonatok 
Gyöngyös és Budapest között kerékpárszállítással, valamint a Mátravasútra való átszállási feltételek 
javításával. 

INDIKÁTOR 

• Közvetlen Budapest-Gyöngyös vasúti összeköttetés léte (I/N) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• MÁV-val való egyeztetés 

• menetrend kialakítása 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MÁV, Egererdő Zrt., 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
K2-T2: Közösségi közlekedés menetrendjeinek racionalizálása, 
összehangolása 

CÉL: 

Cél, hogy a Mátrán belüli közösségi közlekedés menetrendje, sűrűsége minél jobban igazodjon a 
kereslethez, s alkalmas legyen arra, hogy az autóról minél többen átterelhetőek legyenek a közösségi 
közlekedésre. A menetrendek összehangolása nem csupán a különböző közlekedési eszközök (vonat, 
távolsági autóbusz, kisvasút) harmonizálását jelenti, hanem a túrázók számára a célállomásra való 
megérkezés és távozás menetrendi időpontját is az igényeikhez szükséges igazítani. 

INDIKÁTOR 

• Közösségi közlekedést használók száma (fő) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• menetrendi harmonizáció az igényekhez, potenciális igényekhez igazítva szezonális közösségi 
közlekedés erősítése, eszközszállítási lehetőségek biztosításával indulási helyekről (pl. síbuszok, 
kerékpárszállító buszok), parkolókból 

• kisvasúti szolgáltatások további igényekhez igazodó fejlesztése (járatsűrűség, kapacitások) 
ÉRINTETTEK 

AÖFK, MÁV, Volánbusz Zrt. 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE 
K2-T3: Környezetbarát (elektromos) buszközlekedés kialakítása 

(shuttlebuszok) 

CÉL: 

A belépési pontokról, nagyobb parkolóktól elektromos buszokat (shuttlebusz) javasolt forgalomba 

állítani. Az igényvezérelt közösségi közlekedési lehetőségek biztosítása lehetőség szerint elektromos 

járművekkel (iránybuszok, iránytaxik) a turisták kiindulási pontra való visszajuttatásában. 

INDIKÁTOR 

• Forgalomba állított shuttle buszok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• igényvezérelt közösségi közlekedési lehetőségek biztosítása lehetőség szerint elektromos 

járművekkel (iránybuszok, iránytaxik) a turisták kiindulási pontra való visszajuttatásában 

• menetrendszerinti közlekedésben a tisztább járművek, elektromos buszok kaphatnak prioritást, 

akár midi vagy minibuszos flotta révén, bekapcsolva a kiépülő nagyobb parkolókat, attrakciókat, 

vasútállomásokat 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, MÁV, Volánbusz Zrt., Egererdő Zrt., BNPI, magánszolgáltatók 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE K2-T4: Felvonófejlesztés 

CÉL: 

A Mátra környezetbarát közlekedési rendszerének kialakítása, fejlesztése alapvető feltétele a turisztikai 

fejlesztéseknek, amelyek önálló attrakció is. 

INDIKÁTOR 

• kiépített felvonók hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• ülőszékes, kabinos felvonók kialakítása a nagy kapacitású parkolók és az attrakciók között 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, BNPI, magánszolgáltatók 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT2: Galyatető 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PK1: Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető kabinos felvonó 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE K2-T5: Kisvasutak fejlesztése 

CÉL: 

A Mátravasút már ma is fontos attrakció, s a belső területekre való eljutásban kiváló lehetőségként 

működik. Fejlesztése elengedhetetlen, hogy korszerű, vonzó műszaki színvonalon tudja közlekedési 

feladatait ellátni. A fejlesztések a 2022-23-as III. ütemben szerepelnek a 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. 

határozat szerint. Hosszabb távon a vonalhosszabbítás is felmerül, melynek részletes vizsgálata javasolt, 

akár egyéb attrakciókkal (pl. hajtánypálya) való kiegészítéssel. 

INDIKÁTOR 

• megújult járműállomány darabszáma (db) 

• felújított pálya hossza (km) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• Gyöngyös-Mátrafüred pályafelújítás (2022) 

• mozdony és kocsi felújítás (2022) 

• telepfelújítás tervezése és megvalósítása (2022-2024) 

• vonalhosszabbítás vizsgálata (2022-2024) 

• kapcsolódó hajtánypálya kialakításának vizsgálata (2022-2024) 

ÉRINTETTEK 

Egererdő Zrt. 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE K3-T1: Parkolók kialakítása 

CÉL: 

A Mátra belépési pontjain és a főbb attrakciók környezetében szükséges a megfelelő parkolási kapacitás 

kialakítása úgy, hogy lehetőség szerint minél kevesebben menjenek fel a Mátra magasabb területeire 

autóval. A parkolófejlesztésnél a természetvédelmi szempontok, a minél kisebb területfelhasználás 

figyelembevétele szükséges (akár többszintes, zöldtetős mélygarázs). Kisebb parkolófejlesztés, 

tereprendezés számos természeti attrakció ill. aktív turisztikai csomópont (pl. kerékpáros útvonalak, 

attrakciók) térségében szükséges. 

INDIKÁTOR 

• Újonnan kiépített parkolóhelyek száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• parkolási koncepció kialakítása Gyöngyös-Mátraháza-Kékestető térségére (2021-2022) 

• nagykapacitású parkolóhelyek helyszíneinek meghatározása, szükséges egyeztetések 

lefolytatása (2021-2024) 

• a parkolók kiépítése (2022-2025) 

• parkolóhelyek közösségi közlekedési lehetőségekkel való elérésének biztosítása (2024-től) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, BNPI, önkormányzatok, szolgáltatók, közösségii közlekedés szereplői 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1: Kékestető 

• AT3: Mátra délnyugati kapuja 

• AT6: Farkasmály 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH1: Parkolók kialakítása 
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TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE K3-T2: E-töltők létesítése 

CÉL: 

A parkolókban megfelelő mennyiségű elektromos töltőállomás-kapacitás létesítése. 

INDIKÁTOR 

• Elektromos töltőpontok száma (db) 

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• elektromos töltőpontok kialakítása 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, önkormányzatok, szolgáltatók 

 

TEVÉKENYSÉG KÓDJA, NEVE K4-T1: Kékestetői autómentes övezet kialakítása 

CÉL: 

A parkolási és közösségi fejlesztések révén lehetőség nyílik arra, hogy a Mátráházáról Kékestetőre vezető 

utat lezárják a közlekedés elől, ahova csak engedéllyel (pl. Volánbusz, helyi buszok, helyi szolgáltatók) 

lehet behajtani. Ez még többek számára biztonságos lehetőséget nyit a kékestetői út használatára 

szabadidős vagy sportcélú kerékpározásra, melynek promótálása is erősíthető („Legyen Kékestető a 

magyar Mt. Ventoux”) 

INDIKÁTOR 

• behajtási övezet létrehozása után elmaradó ÁNF a Mátraháza-Kékestető szakaszon  

FELADATOK, ÜTEMEZÉS (ÉVEK) 

• parkolási koncepció kialakítása Gyöngyös-Mátraháza-Kékestető térségére (2022-2024) 

• Kékestető behajtási övezet kialakítása, infrastruktúra megteremtése (2025-2030) 

ÉRINTETTEK 

AÖFK, Gyöngyös Város Önkormányzata, Magyar Közút Zrt. 

KAPCSOLÓDÓ AKCIÓTERÜLET(EK) 

• AT1 Kékestető 

KAPCSOLÓDÓ PROJEKT 

• PH1: Parkolók kialakítása 
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IV. PROJEKTTERVEK 
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A startégiában meghatározott célok érdekében végrehajtandó intézkedésekhez igazodó cselekvési terv 

alapján meghatározhatók azok a projektek, projektcsomagok, amelyek az operatív megvalósítást 

jelenthetik. 

Fontos, hogy az elérhető források ne aprózódjanak, megvalósuljanak emblematikus „zászlóshajó”-

projektek illetve olyan projektcsomagok, amelyekben az egymásra épülő, vagy egymás eredményeiből 

táplálkozó projektek találhatók. Fontos, hogy az előkészítettség különböző fázisaiban lévő 

projektelképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve a lehető leghatékonyabban szolgálják a 

stratégia céljainak elérését.  

Mindezekhez igazodva a startégiában is alkalmazott területi szemlélet is megjelenik a projekttervezés 

folyamatában. Néhány kiemelt kulcspozícióban lévő területen megfogalmaztunk olyan akcióterületi 

beavatkozásokat, ahol a különböző projektek egymással szinergikus hatást fejtenek ki a lehatárolt 

akcióterületen. Az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását, vendégforgalmat 

generálnak, akár több jármód esetében is erősítik a pozíciót, egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

Mátrán belül egy területi egyensúly alakuljon ki a fejlesztések során. A projektek az akcióterület 

számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, és volumenük, valamint várható 

hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen. 

Természetesen vannak kiemelt projektek, amelyek a kiemelt fejlesztési fókusszal bíró Kékestető 

térségében illetve a különböző aktív turisztikai jármódokhoz kapcsolódnak. Ezek megvalósulása 

járulhat hozzá legjobban a mátrai aktív turizmus szintlépéséhez. Ugyanakkor azonosításra kerültek 

olyan hálózatos projektek, amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből 

állnak, a térség egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek, valamint a projektelemek egy 

együttműködő rendszer elemeit képezik.  

  



   
   

 
63 

Kékestető beruházási program  
(Készítette: HELION Kft., TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft., ArchEn Építész és Mérnökiroda Kft.) 

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) az aktív Magyarországért felelős 

kormánybiztos felkérésére jelen stratégiával párhuzamosan fókuszált beruházási programot 

készíttetett el a Kékes és térségének fejlesztésére. 

A Kékes beruházási program részletesen feltárja a hegycsúcs és szűkebb környezetének jelenleg 

fennálló problémáit, aktív turisztikai fejlesztési lehetőségeit, majd konkrét fejlesztési ötletek 

vizsgálata alapján az egyes fejlesztési elemek hatásait, illetve egymást erősítő kölcsönhatásait, a 

helyi szereplők igényeit figyelembe vevő javaslatot fogalmaz meg. 

A beruházási program végrehajtásának átfogó célja a Kékes vonzerejének növelése, ezáltal a 

túlturizmus elkerülésével az idelátogatók számának növelése, illetve számukra a lehető legtöbb 

élmény biztosítása, megőrizve, bemutatva a térség természeti értékeit. 

A Kékestetőn mindehhez elengedhetetlen az emblematikus élményhangulat megteremtése, a 

csúcskő környezetének, a csúcs közelében lévő épített infrastruktúráknak a rendezése, az értékes 

elemek új funkciókkal való megtöltése, illetve az aktív turizmus, valamint a síelés és egyéb téli 

sportokhoz meglévő adottságok jobb kihasználása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése. 

A beruházási program tartalmát a projektötletek többszempontú szűrésével öt csoportba sorolva 

határozták meg: 

A Kékes aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése: Az aktív turizmus, sportolás feltételeinek 

javítása a kerékpáros, gyalogos turizmusra koncentrálva. 

Közlekedési problémák attraktív megoldása: Parkolási problémák megoldása, elérhetőség 

javítása kabinos felvonó, intelligens parkolási és behajtási rendszer kialakítása, autóbuszos 

kapcsolat fejlesztése elektromos buszokkal. 

Kékestető fejlesztése: A Kékestető térségi vonzerejének, az itt tartalmasan eltöltött idő 

növelése a tévétorony új funkciókkal való megtöltésével, a csúcskő környezetében közösségi 

tér kialakításával, lombkoronasétány építésével; turisztikai klaszter létrehozása 

magánberuházásokra. 

Kékestető sífunkció és síugrósánc környezetének attrakció fejlesztése: A Déli sípálya 

(turisztikai klaszter keretében) és szánkópályák fejlesztésével a környezet minimális terhelése 

mellett a téli sportok számára lehetőségek biztosítása, az egykori síugrósánc hasznosítása. 

Víz, egyéb közmű, távközlési rendszerek fejlesztése, informatikai platform kialakítása: Az 

elavult közművel cseréjével ellátási biztonság javítása, kapacitások növelése, a klímaváltozás 

hatásaira való felkészülés, területigény minimalizálása. 
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Forrás: Kékes beruházási program, p. 48. 
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IV.1 Akcióterületek 

Az akcióterületek olyan területileg koncentrált beavatkozásokat, projekteket tartalmaznak, amelyek 

együttes, jól átgondolt, komplex és ütemezett megvalósítása révén érhető el az adott akcióterület 

kapcsán megfogalmazott célok elérése. Ellenkező esetben a pontszerűen megvalósított fejlesztések 

csupán az erőforrások szétforgácsolását eredményezik, s hatásuk is csak lokális lesz. 

Az akcióterületi beavatkozások elsősorban a főbb belépési pontok, aktív turisztikailag kiemelkedő 

desztinációk egy beavatkozási területként történő kezelését, ezzel egyetemben pedig integrált 

fejlesztésüket hivatottak szolgálni.  

Az egyes akcióterületek fejlesztési volumene és jelentősége különböző: léteznek térségi szinten is 

prioritást élvező területek (pl. Kékestető vagy Galyatető), míg mások inkább lokális szinten jelentősek 

és a mátrai turizmus térbeli szétterülését hivatottak szolgálni (pl. Tarna-völgy). Fontosnak tartjuk a 

kaputérségekben fekvő fejlesztési gócokat priorizálni, amelyek a Mátra-élményt úgy adják, hogy a 

Mátrát környezeti, forgalmi szempontból csak kis mértékben terhelik, így a Mátra nyugati, déli és keleti 

térségeiben is kijelölésre kerültek akcióterületek (a Mátra északi térségében ilyen fejlesztési góc 

egyelőre nem látható). 

Az akcióterületek tekintetében elsősorban beavatkozásokat fogalmaztunk meg, amelyek jelenthetnek 

konkrét projekteket is, de inkább a feladatok komplex elvégzését jelentik. 

IV.1.1. ábra: Akcióterületek a Mátrában 
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IV.1.1 Kékestető  

AKCIÓTERÜLET NEVE AT1: Kékestető komplex és fenntartható fejlesztése 

CÉL 

A Kékes Magyarország leglátványosabb, nemzetközi szinten is ismert és versenyképes, számos 
turisztikai attrakcióval rendelkező, egyre növekvő számú látogatót vonzó, emblematikus 
hegycsúcsa legyen, amelyet a fejlődő közlekedési és parkolási infrastruktúrának köszönhetően 
mégis kisebb környezetterhelés jellemez, megőrizve annak természetközeliségét. Az egyre 
bőségesebb aktív turisztikai és minőségi szolgáltatási kínálattal rendelkező, arculatilag is megújult 
Kékes 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Kékestető elérhetőségének fenntartható fejlesztése 

Rövid leírás A Kékestető elérhetőségének javítása a közösségi közlekedés fejlesztésével, valamint 
kabinos felvonó kiépítésével. Ez utóbbi a Kékestető egyediségét, attraktivitását is növeli. 

Összköltség, 
Mft 

9 310 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2021-2028 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V1-T1, K2-T2, K2-T4 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PK1 

2. Autómentes övezet kialakítása 

Rövid leírás A közösségi közlekedés fejlesztésével és az alternatív megközelíthetőség javításával 
párhuzamosan a Kékestetőre vezető út személygépjármű-forgalmának korlátozása, ezzel 
párhuzamosan pedig Mátraháza térségében parkolók létesítése, valamint ehhez 
kapcsolódóan intelligens behajtási és parkolási rendszer kiépítése szükséges. 

Összköltség, 
Mft 

3 210 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2021-2028 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V1-T1, K4-T1, K3-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH1 

3. Közműproblémák rendezése 

Rövid leírás A Kékestető közműellátásának javítása, amely magában foglalja az elektromos áramellátás 
üzembiztonságának növelését, az ivóvízellátás javítását, a szennyvízelvezetés fejlesztését, 
a vízellátási problémák orvoslására víztározó építését, illetve a Digitális Jólét Program 
keretében az internet szolgáltatás fejlesztését, valamint okostelefon applikáció fejlesztését 
egyaránt. 

Összköltség, 
Mft 

2 370 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi 
költségvetés 

Ütemezés 2021-2028 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V1-T5 
Kapcsolódó 
projekt(ek) 

PE1, PE2, PE3, PE4, PE5 

4. Csúcskő környezetének rendezése, szolgáltatások fejlesztése 

Rövid leírás A környezetrendezés egyrészt magában foglalja a kihasználatlan, látképbe nem illő 
épületek elbontását vagy funkcióval való megtöltését (síugrósánc kilátóként történő 
hasznosítása vagy NSK telephely funkcióval való megtöltése), a TV-torony és kilátó 
attrakciófejlesztését, a Csúcskő környezetének parkosítását, közösségi terek, élményparkok 
kialakítását. 

Összköltség, 
Mft 

5 090 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2021-2028 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V1-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PK2, PK3, PK4, PK5, PK6, PK7 

5. Téli sportolási lehetőségek fejlesztése 

Rövid leírás A Kékestető téli sportolási lehetőségeinek fejlesztése a déli sípálya fejlesztésével, a 
mátraházai szánkópálya fejlesztésével, valamint a síugrósánc érkező területén új pálya 
kialakításával. 

Összköltség, 
Mft 

645 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2021-2028 
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Kapcsolódó tevékenység(ek) V1-T4, I6-T1, I6-T3 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PK8, PK9, PT4 

6. A Kékestető kerékpáros turizmus infrastruktúrájának fejlesztése 

Rövid leírás A 24. sz. főutat elkerülő útvonal kialakításával a Kékestető kerékpáros elérhetőségének 
nagyban javítható. Ehhez illeszkedve a kerékpáros összekötő útvonalak fejlesztése, 
kerékpáros panorámaút kialakítása is megvalósítható. A meglévő rollerpálya 
felhasználásával egy erdei legördülő pályarendszer is kialakítható, amely különböző emberi 
erővel hajtott járművekkel vehető igénybe. 

Összköltség, 
Mft 

1 090 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi 
költségvetés 

Ütemezés 2021-2026 

Kapcsolódó tevékenység(ek) 
V1-T3, I2-T2, I3-T1, 
I3-T2 

Kapcsolódó 
projekt(ek) 

PH5, PK10 

7. Gyalogos túraútvonalak, tematikus utak kialakítása 

Rövid leírás A Kékestető eddig is a bakancsos turizmus közkedvelt célpontja volt. Tematikus 
túraútvonalak, tanösvények kialakításával a meglévő gyalogos turisztikai paletta tovább 
színesíthető. 

Összköltség, 
Mft 

168 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi 
költségvetés 

Ütemezés 2021-2023 

Kapcsolódó tevékenység(ek) I1-T1, I1-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH2 

8. Szálláshelyfejlesztés 

Rövid leírás A Mátrai Gyógyintézet jelenleg kihasználatlan épületeinek felújításával, a kilátóban 
bivakszállások kialakításával a kékestetői szálláshelykínálat, ezáltal pedig a vendégéjszakák 
száma is növelhető. A régi TV-torony hasznosítása szintén jó lehetőséget kínál aktív 
turisztikai szálláshelyek kialakítására. (A hosszú távú hasznosítás érdekében hasznosítási 
tanulmánytervek elkészítése szükséges.) 

Összköltség, 
Mft 

51 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés, 
magántőke 

Ütemezés 2021-2028 

Kapcsolódó tevékenység(ek) 
V1-T2, SZ1-T2,  
SZ2-T1 

Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PT2, PT3, PH6 

9. Kékes Aktív Turisztikai Klaszter létrehozása és működtetése 

Rövid leírás Az Aktív Turisztikai Klaszter támogatási keretet nyújt a Kékestetőn működő turisztikai 
vállalkozások részére elsősorban aktív turisztikai, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
fejlesztéseik megvalósítására. Célja az AÖFK koordinációja mellett összehangolt 
fejlesztések megvalósítása, az elérhető támogatások (pl. GINOP plusz) legjobb kihasználása. 

Összköltség, 
Mft 

3 283 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi 
költségvetés, 
magántőke 

Ütemezés 2021-2023 

Kapcsolódó tevékenység(ek) KM1-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH7 
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IV.1.2 Galyatető térsége 

AKCIÓTERÜLET NEVE AT2: GALYATETŐ TÉRSÉGE 

CÉL 

Galyatető a térség egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, ahol a gyalogos mellett a sí- és 
kerékpáros turizmus fejlesztésével, a zarándokutak révén a zarándokturizmus 
népszerűsítésével a Mátra aktív turisztikai palettája tovább bővíthető. Mindehhez vonzó 
települési környezet kialakítása, a kulturált vendégfogadás feltételeinek megteremtése is 
szükséges. Noha az elmúlt években jelentős fejlődés történt (pl. kilátófejlesztés, 
Turistacentrum stb.), a kialakított fogadó infrastruktúra is fejlesztésre szorul. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Galyatető északról való elérésének javítása: Mátraalmás (Szuha) – Galyatető kapcsolat 
megteremtése 

Rövid leírás 
A Mátraalmás – Galyatető közötti kapcsolat megteremtésével lehetőség nyílik a Mátra 
északi részének aktív turizmusba történő integrálására. Az összeköttetés módja (közúti 
kapcsolat, libegő) még további egyeztetéseket, tanulmányterv-készítést igényel. 

Összköltség, 
Mft 

2000-4000 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi 
költségvetés 

Ütemezés 2028-2030 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V2-T1 
Kapcsolódó 
projekt(ek) 

- 

2. Közútfejlesztés, úthálózat karbantartása 

Rövid leírás Galyatető és a Felső-Mátra megközelíthetőségének komoly korlátja a hosszabb 
szakaszon útminőségi problémákkal jellemezhető 2408. sz. hegyi út. A meglévő 
településen belüli közutak burkolatának javítása, szükség esetén cseréje mellett a 
buszöblök, vízelvezető árkok rendbe tétele és a téli síkosságmentesítés megoldása is 
szükséges ahhoz, hogy a térség téli-nyári vonzereje javuljon. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

Magyar Közút 
Zrt., 
önkormányzat 

Ütemezés 2022-től 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V2-T1 
Kapcsolódó 
projekt(ek) 

- 

3. Parkolási rendszer fejlesztése 

Rövid leírás Galyatetőn ugyan rendelkezésre áll a nagyparkoló, de szigorúbb parkolásszabályozás 
szükséges, hogy a parkoló autók ne foglalják el a település közterületeit. Ehhez digitális 
és infrastrukturális fejlesztések is szükségesek lehetnek. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

n.a. Ütemezés 2023-2025 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V2-T2 
Kapcsolódó 
projekt(ek) 

PH1 

4. Galyatetői északi sícentrum négyévszakos fejlesztése 

Rövid leírás 

Galyatetőn két helyszínen is lehetőség nyílik az északi sízésre ill. ezen létesítmények 
négyévszakos fejlesztésére. A biatlon sípálya és lőtér területén található létesítmény 
felújításával ill. a BKV vendégház térségében is lehetőség nyílik e területek téli-nyári, 
komplex hasznosítására.  

Összköltség, 
Mft 

500-700 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi 
költségvetés 

Ütemezés 2022-2025 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V2-T2, I6-T2 
Kapcsolódó 
projekt(ek) 

PK12, PT4 

5. Kerékpáros útvonalak minőségének javítása, a hálózat bővítése Galyatető térségében 

Rövid leírás Galyatető környéke népszerű kerékpáros desztinációvá fejleszthető, hiszen már ma is 
számos jelzett kerékpáros útvonal halad a térségben, s továbbiak kialakítására is vannak 
tervek. Az erdei kerékpáros útvonalak kialakítása, kitáblázása, pihenőhelyek kialakítása a 
természetvédelmi célok figyelembevételével kell, hogy megvalósuljon, elsősorban 
erdőgazdasági utak igénybevételével, azok minőségjavításával. Hosszabb távon akár 
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kerékpáros attrakciófejlesztés is színesítheti a kínálatot a meglévő felvonó 
felhasználásával. 

Összköltség, 
Mft 

50-100 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi 
költségvetés, 
Egererdő Zrt. 

Ütemezés 2021-2023 

Kapcsolódó tevékenység(ek) I3-T1 
Kapcsolódó 
projekt(ek) 

PH5 

6. Kodály kápolna környezetének rendezése 

Rövid leírás 
A Kodály kápolna attraktivitásának növelése érdekében a környezetének rendezése, az 
invazív növényfajok eltávolítása, új, őshonos, a téli-nyári időjárási viszonyokat tűrő 
növényfajok beültetése.  

Összköltség, 
Mft 

0,3-0,5 
Fejlesztési 
forrás 

egyház Ütemezés 2021 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V8-T1 
Kapcsolódó 
projekt(ek) 

- 

7. Zarándokturizmus fejlesztése 

Rövid leírás 
Kodály kápolnára építve, a TDM szervezettel együttműködve a zarándokturizmus 
népszerűsítése, a Vándortábor Programok keretében meghirdetett Zarándoktábor 
kezdeményezéshez történő csatlakozás, igény esetén zarándokszállások kialakítása. 

Összköltség, 
Mft 

0,1 
(szálláshelyfejlesztés 
nélkül) 

Fejlesztési 
forrás 

katolikus 
egyház, 
önkormányzat 

Ütemezés 2021-2022 

Kapcsolódó tevékenység(ek) M3-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH6 

8. Közterületek rendbetétele, pihenőhelyek kialakítása 

Rövid leírás Galyatető központjában arculatilag egységes utcabútorok, padok, hulladéktárolók, 
ivókutak, nyilvános mosdók kialakítása, a települési zöldterületek fejlesztése, 

Összköltség, 
Mft 

1-10 
Fejlesztési 
forrás 

önkormányzat Ütemezés 2021-től 

Kapcsolódó tevékenység(ek) I7-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

9. Információs táblák, infopontok kihelyezése 

Rövid leírás A főbb csomópontokban, megállókban, parkolókban egységes arculatú információs, 
útbaigazító táblák kihelyezése, jó minőségű turisztikai tájékoztató rendszer kialakítása. 

Összköltség, 
Mft 

5 
Fejlesztési 
forrás 

önkormányzat Ütemezés 2022-2023 

Kapcsolódó tevékenység(ek) M2-T3 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

-  
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IV.1.3 A Mátra délnyugati kapuja 

AKCIÓTERÜLET NEVE AT3: A MÁTRA DÉLNYUGATI KAPUJA – SZURDOKPÜSPÖKI ÉS GYÖNGYÖSPATA 

CÉL 

A Mátra nyugati térségének fejlesztése 
kiemelt cél, ennek kapuja 
Szurdokpüspöki lehet, amely a 21. sz. 
főúton a Mátra Budapesthez 
legközelebbi pontja, kiváló 
elérhetőséggel. Az itt tervezett 
fejlesztések hatásterülete 
Gyöngyöspatáig terjed, ahol szintén 
több olyan fejlesztési elképzelés 
körvonalazódik, amelyek a térség aktív 
turisztikai súlyát erősítik. A belépési 
pont fejlődéshez a helyi vonzerők és 
attrakciók fejlesztése elengedhetetlen. 
A fejlesztések elsősorban az aktív 
turisztikai jármódokra (gyalogos, 
kerékpáros, lovas) koncentrálnak, de 
ezekhez illeszkedve az épített örökségi 
elemek megújítására, szálláshelyek 
létesítésére is sor kerül. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közútfejlesztés 

Rövid leírás Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata közötti közút minősége fejlesztendő, s a Mátra 
körbekerékpározása és megközelítése szempontjából is kiemelten fontos fejlesztési 
feladat. 

Összköltség, 
Mft 

100-1000 
Fejlesztési 
forrás 

Magyar Közút 
Zrt. 

Ütemezés 2023-2025 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

K1-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

2. Parkoló kialakítása Szurkopüspökiben 

Rövid leírás Nagy kapacitású parkoló kialakítása Szurdokpüspökiben, ahol a túrázók, kerékpárosok, 
helyi rendezvények látogatói, teljesítménytúrák, sportesemények résztvevői lerakhatják a 
gépjárműveiket. A helyszín kijelölése egyeztetéseket igényel. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2024-2025 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

K3-T1, K3-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH1 

3. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

Rövid leírás Az egyre hosszabb szakaszon kiépülő Zagyva-völgyi kerékpárút még hiányzó, Jobbágyi-
Szurdokpüspöki közötti szakaszának megépítése szükséges. Gyöngyöspatát érinteni fogja 

az EV 14 kitáblázása ill. későbbi kiépítése is (Apc-Rózsaszentmárton-Gyöngyöspata-
Gyöngyös között). Mindezek mellett a meglévő erdei kerékpáros útvonalakhoz kapcsolódó 
fejlesztésekre is sor kerülhet. 

Összköltség, 
Mft 

tervezés alatt 
Fejlesztési 
forrás 

EU Ütemezés 2023-2025 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

I2-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PK19 

4. Kerékpáros turizmushoz kapcsolódó attrakciófejlesztés 

Rövid leírás Magyarország első terepkerékpáros trailparkjának kialakítása Szurdokpüspökiben 60 
kilométernyi terepkerékpár-hálózattal, kiszolgáló létesítményekkel. 
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Összköltség, 
Mft 

900 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi 
költségvetés 

Ütemezés 2022-2025 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

I4-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PK15 

5. Kaland- és élménypark kialakítása Gyöngyöspatán 

Rövid leírás Gyöngyöspatán a tervezett gyermektáborhoz kapcsolódóan kaland- és élménypark 
(mászófal, drótkötélpálya, zipline stb.) fejlesztési elképzelés körvonalazódott. Minderről 
azonban a BNPI-vel, Egererdővel, illetékes hatóságokkal további egyeztetések lefolytatása 
szükséges. 

Összköltség, 
Mft 

500-900 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi 
költségvetés 

Ütemezés 2028-2030 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

V3-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PE9 

6. Kilátóhely fejlesztése Gyöngyöspatán 

Rövid leírás Gyöngyöspatán új kilátó építése, amely a térség attraktivitását is növeli. A kilátó építéséhez 
a BNPI-vel, Egererdővel, egyéb hatóságokkal való egyeztetés szükséges. A kilátó 
helyszínére több csúcs is felmerült, a BNPI a Kecske-kőt preferálja. 

Összköltség, 
Mft 

100 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi  Ütemezés 2024-2025 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

V5-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PT8 

7. Zarándokturizmus fejlesztése és ehhez kapcsolódó fejlesztések 

Rövid leírás A meglévő Mária-útra, egyházi értékekre alapozva a zarándokturizmus népszerűsítése, 
(akár a Vándortábor Programok keretében meghirdetett Zarándoktábor 
kezdeményezéséhez történő csatlakozással), zarándokszálláshelyek kialakítása, a 
templomok felújítása és környezetük rendezése. A gyöngyöspatai templom mint turisztikai 
vonzerő fejlesztése kiemelt fontosságú. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

önkormányzat Ütemezés 2021-2022 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

M3-T1, SZ2-T1, V8-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH6 

8. Borturizmus fejlesztése és ehhez kapcsolódó fejlesztések 

Rövid leírás A Szurdokpüspökiben és Gyöngyöspatán található pincefalvak, pincék felújítása, 
nagyközönség számára történő megnyitása, valamint tematikus borutakkal, 
rendezvényekkel a bor- és aktív turizmus összekapcsolására is lehetőség nyílik. A pincék 
felújítása külön fejlesztési alapból (pl. önkormányzati fejlesztési alap, turisztikai alap stb.), 
pályázat útján vagy kedvezményes hitelkonstrukcó révén is megvalósítható. A pincék 
megnyitása mellett elsősorban programok, élménycsomagok kialakítása, promótálása 
szükséges. 

Összköltség, 
Mft 

2 
(pincefelújítások 
nélkül) 

Fejlesztési 
forrás 

EU, magántőke Ütemezés 
2023 
(pincefelújítások: 
2024-től) 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

V11-T1, V11-T2, I1-T2 
Kapcsolódó 
projekt(ek) 

- 

9. Szálláshelyfejlesztés 
Rövid leírás A térségi vendégéjszakák növeléséhez a meglévő aktív turisztikai szálláshelyek minőségi 

fejlesztése, felújítása (pl. Hidegkúti turistaház, Anna-liget), valamint új, elsősorban az aktív 
turizmushoz kapcsolódó szálláshelyek létrehozása (pl. Király-völgyi kemping) szükséges. Az 
erdei szálláshelyek korszerűsítése a Téry Ödön Program keretében is megvalósítható. 

Összköltség, 
Mft 

0,5 – 100 
(beavatkozás 
jellegétől 
függően) 

Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés, 
magántőke 

Ütemezés 2021-től 
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Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

SZ1-T1, SZ1-T2, SZ3-T1, 
SZ3-T2 

Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH6 

10. Lovas turizmus fejlesztése 

Rövid leírás A Mátra lovas turisztikai fejlesztésére a térségben lévő szolgáltató (Tóth-tanya) és használt 
útvonalak további fejlesztési lehetőségeket kínálnak. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

magántőke Ütemezés 2021-től 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

I5-T1, I5-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

 

  



   
   

 
73 

IV.1.4 A Mátra nyugati kapuja 

AKCIÓTERÜLET NEVE AT4: A MÁTRA NYUGATI KAPUJA – PÁSZTÓ ÉS TAR TÉRSÉGE 

CÉL 

A Mátrába nyugatról való belépés kiemelt pontjainak attraktív fejlesztése. A térség számos 
természeti és kulturális értékkel rendelkezik, amelyek népszerűsítése, fejlesztése, gyalogos és 
kerékpáros útvonalakba történő szerves integrációja a Mátra nyugati térségének vonzerejét is 
növeli.  

BEAVATKOZÁSOK 

1. Közúti infrastruktúra fejlesztése 

Rövid leírás A Mátra nyugati részén a Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes út minőségfejlesztése, az út 
menti területeken a parkolás rendezése szükséges. Ugyanakkor a meglévőkön túl nem 
kívánatos jelentősebb volumenű parkolófejlesztés a természetbe való belépési pontoknál 
sem Mátrakeresztes, sem Tar térségében. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

Magyar Közút 
Zrt. 

Ütemezés n.a. 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

K1-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

2. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése a Mátrába való jobb belépés javítására 

Rövid leírás Tar a mátrai kerékpáros túrák kiváló kezdőpontja lehet, hiszen kedvező elérhetőséggel és 
a legkedvezőbb domborzati adottságokkal rendelkezik a térségben a családi túrázók 
számára. Ehhez a Tar-Fenyvespuszta közötti útvonal fejlesztése, jelölése, pihenők 
kialakítása szükséges. Ezzel a fenyvespusztai Arborétum és a Szakadás-árok is elérhetővé 
válik. Kerékpárkölcsönzés kialakítása is kapcsolódhat hozzá. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2025-2028 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

I3-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH5 

3. ENJOY Parkhoz kapcsolódó fejlesztések Pásztón 

Rövid leírás Pásztón a Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztéseként a Geopark kapujában olyan geológiai 
és történelmi témapark (ENJOY Park) kialakítása tervezett, amely információs pontként és 
látogatóközpontként is működik. Ennek része a Pásztó Múzeum élményközpontú 
fejlesztése is, amelynek révén a múzeum a Geopark örökségturisztikai kapujává válik. A 
látogatóközpont a Mátra felé is belépőpont lehet. 

Összköltség, 
Mft 

500-800 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi 
költségvetés 

Ütemezés 2025-2027 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

V4-T1, V4-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PT10 

4. Természeti értékek magasabb színvonalú bemutatása, a látogathatóság feltételeinek javítása 

Rövid leírás A Tuzsoni Arborétum és a Szakadás-árok az Országos Kéktúra alternatív, Ágasvárra vezető 
útvonala, illetve a Mária-út mentén fekszik. A Szakadás-árok az ország első 5 szurdoktúrája 
között van, de kevesen ismerik, noha elhelyezkedése, gyalogos megközelíthetősége révén 
egyedülálló fejlesztési potenciált rejt magában. A Szakadás-árok bejárása önmagában is fél 
napos aktív kikapcsolódást tesz lehetővé, de a közelben található Csevice-forrásokkal, 
Tuzsoni Arborétummal együtt akár egy napos itt-tartózkodást is eredményezhet. Az 
Arborétum vonzerejét tematikus út vagy (digitális) tanösvény fejlesztésével tovább lehet 
növelni. 

Összköltség, 
Mft 

10-50 
Fejlesztési 
forrás 

Egererdő, 
központi 
költségvetés 

Ütemezés 2023-2025 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

V7-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PK14, PH2 

5. Hasznosi-tározó térségének aktív turisztikai hasznosítása 
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Rövid leírás A Hasznosi víztározó hazánk legmélyebb mesterséges tava. Kedvelt horgászvíz, bár a 
használatára szigorú korlátozások vonatkoznak, és épített utak sem vezetnek körbe. 
Elhelyezkedése, természeti környezete (Cserteri vár romja, a környező hegycsúcsok) miatt 
aktív turisztikai hasznosítása hosszabb távon mindenképpen fejleszthető. Első lépésként a 
Hasznosi-víztározó hasznosítására komplex turisztikai fejlesztési program kidolgozása 
szükséges, amely Pásztó városának fejlesztési terveiben is szerepel.  

Összköltség, 
Mft 

8 (fejlesztési 

program 
elkészítése) 

Fejlesztési 
forrás 

önkormányzat Ütemezés 2022-2023 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

V6-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

6. Kaland- és élménypark kialakítása Hasznos térségében 

Rövid leírás A térségi fejlesztések révén a Hasznostól délre eső területek is felértékelődhetnek, az 
ideérkezőknek alternatív programelemek is kialakíthatók az aktív turisztikai kínálat 
színesítésére. Lehetőség nyílhat egy, a kisgyermekes családok számára is látogatható 
kalandpark kialakítására. 

Összköltség, 
Mft 

100 
Fejlesztési 
forrás 

magántőke Ütemezés 2028-2030 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

V3-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

7. Tar Lőrinc udvarház felújítása, turisztikai fejlesztése  

Rövid leírás Tarról a kék rom jelzés vezet Tar Lőrinc egykori várkastélyának romjához, amelyből mára 
szinte semmi sem maradt. Az épület (részleges) helyreállításával, a Csevice-völgy és a 
Buddhista központ összekapcsolásával gyalogos és kerékpáros túraútvonalak alakíthatók 
ki. 

Összköltség, 
Mft 

200-700 
Fejlesztési 
forrás 

EU, központi 
költségvetés 

Ütemezés 2028-2030 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

V8-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PE17 

8. Csevicék felújítása 

Rövid leírás A csevice-források a Mátra különleges értékei. Taron a sárga turistajelzésen haladva több 
ilyen forrással is találkozhatunk. Felújításuk révén a vízvételi lehetőségek köre is bővíthető. 

Összköltség, 
Mft 

3-5 
Fejlesztési 
forrás 

önkormányzat Ütemezés 2022-2023 

Kapcsolódó 
tevékenység(ek) 

I7-T3 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 
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IV.1.5 Sár-hegy 

AKCIÓTERÜLET NEVE AT5: SÁR-HEGY TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSE 

CÉL 

A Sár-hegy Gyöngyöshöz való közelsége, természeti és kulturális értékei, jelzett útvonalai révén 
jelentős helyi és térségi aktív turisztikai keresletet is vonz. Mind a gyöngyösi, mind az abasári 
oldalon, de Pálosvörösmart felé is erősíthető az aktív turizmus fejlesztése, a térségi kínálat 
bővítésével. (a farkasmályi terület önálló akcióterületként is értelmezhető) 

BEAVATKOZÁSOK 

1. A Sár-hegy körbekerékpározhatóságának fejlesztése 

Rövid leírás A térségben már vannak kiépített kerékpárutak, amelyek összekapcsolásával, további 
fejlesztésével kialakítható egy kiváló, az EuroVelo 14-hez is kapcsolódó kerékpáros körtúra 
útvonal. Gyöngyös-Mátrafüred között és Pálosvörösmarton már van kiépített kerékpárút, 
ezek összekapcsolása, Abasár-Visonta közigazgatási területén ennek továbbépítése még 
feladat. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2023-2027 

Kapcsolódó tevékenység(ek) I2-T2, I3-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH5 

2. Terepkerékpár-pálya kialakítása Abasáron 

Rövid leírás Abasáron a kerékpárúthoz kapcsolódva tervezett egy terepkerékpár pálya (Dirt/Freeride 
pálya) kialakítása, amely a kerékpáros turisták számára újabb attrakciót jelent. A 
beavatkozás egyelőre ötlet szinten létezik, konkrét tervek nem készültek, egyeztetések sem 
zajlottak.  

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

 Ütemezés 2023-2027 

Kapcsolódó tevékenység(ek) I4-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

3. Longboard-pálya fejlesztése Abasáron 

Rövid leírás Abasárról a Szent Anna-tóhoz vezető szerpentinen egy olyan longboard pálya kialakítására 
kerülhet sor, ahol a kezdő longboardosok és rutinosabb slide-olók is megtalálhatják a 
számításaikat, amely egy új célcsoport számára teheti vonzóvá a térséget. Fontos, hogy a 
potenciális útvonalakat, szakaszokat a balesetek elkerülése végett a gyalogos, kerékpáros 
és gépjárműforgalomtól elzárt helyen alakítsák ki.  

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

önkormányzat, 
központi 
költségvetés 

Ütemezés 2023-2027 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V3-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PT5 

4. Gyalogos túraútvonal és terepfutókör kialakítása 

Rövid leírás A Szent Anna-kápolnától az abasári kőtengerig vezető gyalogos túraútvonal Abasárt is 
bekapcsolná az aktív turizmus vérkeringésébe. Az útvonalon térségi pilot projekt jelleggel 
digitális tanösvény is kialakítható.  
A Szent Anna-kápolnától észak felé vezető útvonalak a terepfutók körében igen kedveltek. 
Ezen a területen futókörök kialakítása, tájékoztató táblák kihelyezése javasolt, a parkolóban 
vízvételi lehetőség biztosítása. 

Összköltség, 
Mft 

1-10 
Fejlesztési 
forrás 

önkormányzat, 
központi 
költségvetés 

Ütemezés 2022-2023 

Kapcsolódó tevékenység(ek) I1-T1, I1-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH2, PH3 

5. Via ferrata utak fejlesztése 

Rövid leírás A mátrai Holló-kőn (Pálosvörösmart) eddig is egész évben, korlátozás nélkül mászható 
mászóiskola működött kb. 30 kiépített mászóúttal, amelynek továbbfejlesztése 3 db, 
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egyenként 60-80 m hosszú Via Ferrata kiépítésével egészülhet ki, s megjelenhet a garantált 
programokban, csomagajánlatokban is. Ez lenne hazánk 4. vasalt útja, amely önmagában 
országos vonzerővel és várhatóan nagy sajtóvisszhanggal bír. 

Összköltség, 
Mft 

9 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2022-2023 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V3-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PK18 

6. Pipis-hegyi repülőtérhez kapcsolódó aktív turisztikai fejlesztések 

Rövid leírás A repülőtér térségében számos fejlesztési elképzelés körvonalazódik, amelyek között aktív 
turisztikai elemek is találhatók pl. a kerékpáros turizmust erősítő bringa-park (MTB, BMX, 
triál, Pump Track, KRESZ park, szerviz pont) vagy a mátrai repülő-sport történetét bemutató 
kiállításhoz kapcsolódó tanösvény. Ezen fejlesztési elképzelések részletes kidolgozására 
még nem került sor. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

- Ütemezés - 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V3-T2, I1-T1, I1-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

7. Kilátóhely-fejlesztés Abasáron 

Rövid leírás Abasáron a tervezett kerékpárúthoz és gyalogos túraútvonalhoz kapcsolódóan kilátó- és 
gyalogos-kerékpáros pihenőpont kialakítása, amely így komplex szolgáltatásokat, vonzerőt 
nyújtana a térségbe látogató aktív turisták részére. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2023-2025 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V5-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

8. Zarándokturizmus kínálatának bővítése 

Rövid leírás A zarándokturizmushoz kapcsolódva Pálosvörösmarton egy pálos kolostor és kápolna 
építését tervezik, amely tükrözi a rend hagyományos építési formáit. Ehhez kapcsolódóan 
pihenők, gyógynövény kert, valamint helyi kézműves termékeket árusító és kegytárgy bolt 
kialakítására, igény esetén zarándokszállás építésére is sor kerülne. Az így megvalósuló 
komplexum szervesen kapcsolódhatna a mátrai zarándokturizmusba. Abasáron kialakított 
zarándokkörök promotálása is erősíthető. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

n.a. Ütemezés 2023-2025 

Kapcsolódó tevékenység(ek) 
M3-T1, SZ2-T1, V8-
T1 

Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PE13, PH6 

9. Aba Sámuel királyi központjának bemutatása 

Rövid leírás Aba Sámuel XI századi királyi központjának teljes feltárása, bemutató hely kialakítása, aktív 
turizmusba történő integrálása, az abasári túraútvonalakhoz kapcsolódva. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

n.a. Ütemezés 2028-2030 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V8-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PE6 

10. Aktív turisztikai szálláshelyfejlesztés 

Rövid leírás Az aktív turizmushoz kapcsolódóan a meglévő szálláshelyek bővítésére, újak kialakítására 
(pl. bivakszállás Abasáron) kerülhet sor, amely a vendégéjszakák számának növelését teszi 
lehetővé.  

Összköltség, 
Mft 

 
Fejlesztési 
forrás 

 Ütemezés  

Kapcsolódó tevékenység(ek) 
SZ1-T1, SZ1-T2, 
SZ3-T1 

Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH6 
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IV.1.6 Farkasmály 

AKCIÓTERÜLET NEVE AT6: FARKASMÁLY 

CÉL 

 
Farkasmály a pincerendszerének, illetve 
a rekultivált kőbányájának köszönhetően 
olyan aktív fejlesztési potenciált rejt 
magában, amely a Mátra kapujában 
kiváló lehetőséget nyújthat az aktív- és a 
borturizmus összekapcsolására. A tágabb 
környezetben megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztésekkel a Mátra 
déli kapujában komplex szolgáltatásokra 
épülő élménycsomag alakítható ki. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. Gyöngyös nyugati elkerülő megépítése 

Rövid leírás 2022-re elkészül a Gyöngyöst nyugatról, majd azt követően a várost északról elkerülő út 
(jelenleg tervezés alatt áll), amely Farkasmálynál csatlakozik rá a 24. sz. főútra, lehetővé 
téve Farkasmály közvetlen közúti elérhetőségét. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2022-2025 

Kapcsolódó tevékenység(ek) K1-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

2. Parkoló kialakítása 

Rövid leírás A Farkasmály előtt fekvő terület alkalmas akár több száz autót befogadó parkoló 
kialakítására. Az itt megálló turisták könnyen megközelíthetik a Mátrát kisvasúttal, 
kerékpárral, gyalog, vagy a parkolóban indított (elektromos) shuttle-busszal. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2022-2023 

Kapcsolódó tevékenység(ek) K3-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH1 

3. Kerékpáros központ, centrum kialakítása 

Rövid leírás Az EV 14 részét is képező Gyöngyös-Mátrafüred közötti kerékpárút kapujában kiváló 
lehetőség van egy kerékpáros turisztikai centrum kialakítására. Az épületen belül 
kerékpáros és gyalogos túraközpont, turisztikai információs pont, ajándéküzlet kialakítása 
is javasolt. 

Összköltség, 
Mft 

29 
Fejlesztési 
forrás 

EU, magántőke Ütemezés 2021-2023 

Kapcsolódó tevékenység(ek) SZ5-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PK16 

4. Farkasmályi pincék aktív turisztikai élménycsomaggá fejlesztése 

Rövid leírás A Sár-hegy oldalában fekvő, andezittufába vájt történelmi pincesor Gyöngyös és 
Mátrafüred között található egy hangulatos patakvölgyben. Az itt vezető jelzett szőlőút, a 
közelben futó gyalogos és kerékpáros túraútvonalak lehetővé teszik a bor- és aktív turizmus 
integrálását; Farkasmály és Gyöngyös borútként történő összekapcsolását. A pincék 
felújítása külön fejlesztési alapból (pl. önkormányzati városfejlesztési alap, turisztikai alap 
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stb.), pályázat útján vagy kedvezményes hitelkonstrukció révén megvalósítható. A pincék 
megnyitása mellett elsősorban élménycsomagok kialakítása, promótálása szükséges. 

Összköltség, 
Mft 

5 (pincefelújítások 

nélkül) 
Fejlesztési 
forrás 

EU, magántőke Ütemezés 
2021-2022 
(pincefelújítások: 
2023-tól) 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V11-T1, V11-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH2 

5. Kaland- és élménypark kialakítása a felhagyott Farkasmályi kőbányában 

Rövid leírás A pincék közelében található egy már nem működő kőbánya, ahol aktív turisztikai 
attrakciók (akár mászófal, canopy pálya, kalandpark, bográcsozó, erdei sziklaszínház, 
szabadtéri színpad stb.) is kialakítható. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

EU, magántőke Ütemezés 2023-2028 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V9-T1 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PT7 

6. Szállodafejlesztés 

Rövid leírás A Farkasmály feletti domboldal lenyűgöző panorámájával kiváló lehetőséget biztosít 
szálloda kialakítására is. Ez a fejlesztés egyúttal Gyöngyös szálláshelykínálatán is javíthatna. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

magántőke Ütemezés 2025-2028 

Kapcsolódó tevékenység(ek) - 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 
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IV.1.7 Tarna-völgy 

AKCIÓTERÜLET NEVE AT7: TARNA-VÖLGY (Verpelét, Tarnaszentmária, Sirok) 

CÉL 

A Tarna-völgy a Mátra keleti belépési pontja, akár Eger felől is. A térség egyelőre nem valódi 
belépési pont, de a térségi kerékpárútfejlesztés megvalósulásával, az itteni attrakciók 
fejlesztésével már a közeljövőben is erősödhet a pozíciója, amely további aktív turisztikai 
elemekkel színesíthető (kerékpáros, zarándok, lovas, geoturizmus). A térség a Bükk-vidéki 
Geopark kapcsán is érintett. 

BEAVATKOZÁSOK 

1. A Tarna-völgyi kerékpárútról a Mátra felé történő kerékpáros kapcsolatok fejlesztése 

Rövid leírás Az Aldebrő és Sirok között kiépülő kerékpárút a kerékpáros turizmust erősíti, de az útnak 
egyelőre nincs megfelelő kapcsolata a mátrai nyugat-keleti fő irányokkal, hiszen sem 
Parádsasvár-Sirok között, sem Abasár-Verpelét között nincs kiépült vagy jelzett kerékpáros 
útvonal (utóbbi esetben az EV14 kitáblázása, majd későbbi kiépítése javít majd ezen, bár a 
Domoszló-Verpelét kapcsolat kiépítése későbbre ütemezett) 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

n.a. Ütemezés 2025-2030 

Kapcsolódó tevékenység(ek) I2-T1, I2-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH5 

2. A Verpeléti Vár-hegy és környezetének rendbe tétele 

Rövid leírás A hazánkban is egyedülálló értéknek, geológiai bemutatóhelynek tekinthető Vár-hegyre 
vezető útvonal mentén szükséges az invazív növényzet ritkítása, a balesetveszélyes lépcsők, 
korlátok cseréje, javítása, az információs táblák cseréje, a természetes kilátópontok rendbe 
tétele környezetileg is fenntartható módon. A fejlesztés a Bükk-vidéki Geoparkhoz is 
illeszkedik. 

Összköltség, 
Mft 

10 
Fejlesztési 
forrás 

központi 
költségvetés 

Ütemezés 2022-2023 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V7-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PK20 

3. A Tarna-völgyi lovasturizmus fejlesztése 

Rövid leírás A Verpelét – Tarnaszentmária – Sirok útvonalon a lovasturisztikai szolgáltatások mennyiségi 
és minőségi fejlesztése, amely később Kisfüzesig tovább bővíthető. Lovas szolgáltatók 
bevonása is szükséges. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

- Ütemezés 2023-2025 

Kapcsolódó tevékenység(ek) I5-T1, I5-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

4. Zarándokturizmus fejlesztése Tarnaszentmárián 

Rövid leírás Tarnaszentmária, mint zarándokturisztikai megállóhely fejlesztése, akár zarándokszállás 
kialakítása, a zarándokturizmus népszerűsítése révén aktív turisztikai szempontból 
erősödhet. Akár zarándokvándortábor útvonalba való bekapcsolódás is szóba jöhet. 

Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

- Ütemezés 2023-2027 

Kapcsolódó tevékenység(ek) 
M3-T1, SZ2-T1, V8-
T1 

Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH6 

5. Tarna-völgyi vasútvonal aktív turisztikai hasznosítása 

Rövid leírás A Kál-Kápolna-Kisterenye vonalon a személyszállítás régen megszűnt, a vonal egy részén 
azonban teherszállítás továbbra is van. Ugyanakkor a nem, vagy csak ideiglenesen használt 
szakaszokon aktív turisztikai hasznosítás is lehetséges pl. a sínkerékpározás lehetőségének 
kialakításával. 
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Összköltség, 
Mft 

n.a. 
Fejlesztési 
forrás 

- Ütemezés 2025-2028 

Kapcsolódó tevékenység(ek) V3-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

- 

6. Gyalogos túraútvonalak nyomvonalának módosítása 

Rövid leírás Sirokról Kőkútpuszta felé az OKT és a Mária-út is a közúton halad, mely veszélyes, javasolt 
lenne e nyomvonal helyett újat találni vagy kiépíteni egy út melletti ösvényt.  

Összköltség, 
Mft 

1-10 
Fejlesztési 
forrás 

MTSZ, központi 
költségvetés 

Ütemezés 2023-2025 

Kapcsolódó tevékenység(ek) I1-T2 
Kapcsolódó 
projekt (ek) 

PH2 

 

 

 

  



   
   

 
81 

 

IV.2 Projektek 

A stratégiaalkotás folyamán tartott széleskörű egyeztetések, a cselekvési tervben megfogalmazott 

intézkedések, valamint az akcióterületek esetében definiált beavatkozások révén több fejlesztési 

projekt is körvonalazódott a térségben.  

A projektek jellegük szerint két fő csoportba oszthatók attól függően, hogy azok pontszerűen, egy 

területileg jól körülhatárolható helyszínen valósulnak meg (pontszerű projektek), avagy térségi 

jelenőségű hálózatok kialakítását eredményezik (hálózatos projektek).  

Ennek alapján a Mátrában 37db pontszerű és 6 db olyan hálózatos projekt körvonalazódott, amelyek 

volumene, előkészítettsége, aktív turisztikai kapcsolódása és multiplikatív hatása indokolttá tette 

részletesebb vizsgálatukat. 

A pontszerű projektek esetében az alábbi szempontok alapján végeztünk validálást: 

• aktív turisztikai kapcsolódás: az adott projekt közvetlenül (pl. kalandpark, kilátó) vagy 

közvetett módon (pl. épített örökségi elem felújítása) járul hozzá a térségi aktív turizmus 

fejlődéséhez. 

• projekt előkészítettsége: A projektek előkészítettség szempontjából igen széles skálán 

mozognak. Vannak, amelyek egyelőre csak elképzelés, ötlet szintjén léteznek, néhányuknál 

már előzetes egyeztetések is lezajlottak, s csupán töredékük jutott el a tervezés, illetve a 

kivitelezés fázisába. 

• megvalósítás tervezett ideje: a projekt méretétől, komplexitásától, előkészítettségétől 

függően vannak azonnal (2021-2022-ben), rövid távon (2023-2025), középtávon (2026-2028) 

és hosszú távon (2028 után) megvalósítható projektek.  

• projekt volumene: a megvalósítás költségei alapján a projektek lehetnek kicsi (100 millió forint 

alatt), közepes (100-500 millió forint), nagy (500-1000 millió forint) és kiugró (1 milliárd forint 

felett) volumenűek. 

• aktív turisztikai hasznosság: attól függően, hogy a projekt mennyiben járul hozzá a térség aktív 

turizmusához, lehet kicsi, közepes vagy nagy hasznosságú. 

• fenntarthatóság: a projekt környezeti és pénzügyi fenntarthatóság számpontjából lehet 

nagyon gyenge, közepes, jó vagy kiváló, attól függően, hogy a természeti környezetet mennyire 

terheli, illetve a működtetés pénzügyi fedezete mennyire biztosított. Utóbbira igen nagy 

hangsúlyt szükséges helyezni. 

Ezen szempontok alapján történt meg a projektek csoportosítása. Kiemelt projektek lettek azok, 

amelyek közvetlenül segítik a térségi aktív turizmust, nagy aktív turisztikai hasznossággal bírnak, rövid-

közép távon megvalósíthatók, a tervezés, projektelőkészítés már megkezdődött, és környezeti, 

gazdasági fenntarthatóságuk az üzemeltetés során is biztosítottnak tűnik. A továbbgondolásra javasolt 

projektek leginkább előkészítettségben maradnak el a kiemelt projektektől, így a megvalósulásuk is 

inkább csak közép-hosszú távon várható. Az egyéb projektek körét az aktív turizmushoz csak 

közvetetten kapcsolódó, de térségi jelentőségű projektek alkotják, vagy olyan aktív turisztikai 

projektek, amelyek megvalósulása 2028-nál előbb reálisan nem várható. 

A hálózatos projektek esetében szintén elvégeztük a vizsgálatot, de össztérségi hatásuk miatt minden, 

korábban már definiált projekt bekerült a listára. 
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IV.2.1. ábra: Projektlista 

Kiemelt projektek Továbbgondolásra javasolt projektek Egyéb projektek Hálózatos projekt 

Kékes Beruházási program keretében definiált 
projektek 

• PK1: Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető 
kabinos felvonó 

• PK2: Tévétorony háromágú épületrészének 
aktív funkciókkal való megtöltése 

• PK3: Tévétorony kilátóinak fejlesztése  

• PK4: Lombkorona sétány kialakítása egyéb 
élmények biztosításával 

• PK5: Csúcskőnek méltó környezet biztosítása  

• PK6: Szakrális tér kialakítása  

• PK7: Síugrósánc kilátóként való hasznosítása 

• PK8: Szánkópálya fejlesztése Mátraházán 

• PK9: Szánkópálya kialakítása a síugrósánc 
érkező területén 

• PK10: Erdei legördülő pályarendszer 
Mátra térségének további projektjei 

• PK11: Mátraszentistváni sípark négyévszakos 
fejlesztése 

• PK12: SNF Négy évszakos szabadtéri sportpálya 
Galyatetőn 

• PK13: „Mátralába 20” – regionális gyalogos 
turistaút kialakítása 

• PK14: A tari Szakadás-árok fejlesztése 

• PK15: Terepkerékpáros trailpark 
Szurdokpüspökiben 

• PK16: Kerékpáros túraközpont, turisztikai 
információs pont kialakítása 

Kékes Beruházási program keretében 
definiált projektek 

• PT1: Kékestető-Mátrafüred zipline és 
hullámvasút-zipline lecsúszópálya  

• PT2: Régi tévétorony hasznosítása 

• PT3: Mátrai Gyógyintézet területén 
található kihasználatlan épületek, 
területek hasznosítása 

Mátra térségének további projektjei 

• PT4: Biatlon és sífutó centrum 
felújítása Galyatetőn 

• PT5: Longboard pálya kialakítása 
Abasáron 

• PT6: Harkály Ház szolgáltatásainak 
további fejlesztése  

• PT7: Kaland- és élménypark 
kialakítása a Farkasmályi kőbányában 

• PT8: Gyöngyöspatai kilátófejlesztés 

• PT9: Mátrai ércbányászat bemutatása 

• PT10: ENJOY Park és látogatóközpont 
kialakítása Pásztón 

Kékes Beruházási program keretében 
definiált projektek 

• PE1: Ivóvízellátás javítása, víztározó 
építése 

• PE2: Szennyvízelvezetés fejlesztése 

• PE3: Elektromos áramellátás 
üzembiztonságának növelése 

• PE4: Internet szolgáltatás fejlesztése 

• PE5: Okostelefon applikáció 
fejlesztése a Kékesre 

Mátra térségének további projektjei 

• PE6: Aba Sámuel XI századi királyi 
központjának teljes feltárása, 
bemutató hely kialakítása 

• PE7: Avar-kori emlékpark kialakítása 
Gyöngyöspatán 

• PE8: Gyöngyösi Mátra Múzeum 
látogatóközponttá történő fejlesztése 

• PE9: Kaland- és élménypark 
fejlesztése Gyöngyöspatán  

• PE10: Kanázsvár láthatóvá tétele 

• PE11: Mátraszentimrei rekonstruált 
üveghuta felújítása 

• PE12: Maconkai-víztározó körüli aktív- 
és ökoturisztikai fejlesztések 

• PE13: Pálos kolostor és kápolna 
építése, pálos emlékpark kialakítása 
Pálosvörösmarton 

• PE14: A Pásztó Múzeum 
élményközpontú fejlesztése 

• PH1: Parkolók kialakítása 

• PH2: Tematikus túraútvonalak, 
(digitális) tanösvényfejlesztés 

• PH3: Terepfutókörök kialakítása 

• PH4: EV14 kiépítése 

• PH5: Erdei kerékpárút-hálózat 
fejlesztése 

• PH6: Aktív turisztikai szálláshelyek 
fejlesztése 

• PH7: Kékes Aktív Turisztikai Klaszter 



   
   

 
83 

Kiemelt projektek Továbbgondolásra javasolt projektek Egyéb projektek Hálózatos projekt 

• PK17: Észak-Mátrai Aktív Családi Központ 
kialakítása 

• PK18: Via ferrata útvonal fejlesztése Holló-kőn 

• PK19: Zagyva-völgyi kerékpárút hiányzó 
szakaszainak kialakítása 

• PK20: A verpeléti Vár-hegy környezetrendezése 

• PK21: A Mátra brand erősítése 

• PK22: Értékesítés és promóció 

• PE15: Recski Nemzeti Emlékhely 
fejlesztése 

• PE16: Római Katolikus templom és 
környezetének megújulása 
Gyöngyöspatán 

• PE17: Tar Lőrinc udvarház 
helyreállítása 
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IV.2.1 Kiemelt projektek 

A következőkben a cselekvési tervre alapozva néhány részletes projekttervet mutatunk be. A 

projekttervek tartalmazzák a tevékenységek és a megvalósítás részletes leírását, kitérnek a lehetséges 

műszaki megoldásokra, a marketing, szervezeti és pénzügyi feltételekre, keretekre is. Ugyanakkor e 

projektek előkészítettsége nagyon különbözik, több esetében részletes megvalósíthatósági 

tanulmányok, tanulmánytervek készítése szükséges, hogy támogathatóságuk, fenntarthatóságuk és 

fejlesztésük alátámasztható legyen. 

 Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető kabinos felvonó 

PK1 Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető kabinos felvonó 

Alapadatok 

Projektgazda BMSK 
Partnerek AÖFK, BNPI, Egererdő Zrt., Kékestető Nkft.  

Helyszín 
Kékestető - Mátraháza NSK Sportpálya, Veronika-rét. 

 A nyomvonal a sípálya felett javasolt  

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

Kékestető környezetbarát megközelíthetőségének javítása érdekében szükséges az 
autós forgalom okozta terhelés csökkentése, az ide érkező vendégek nagy 
hányadának átterelése közösségi közlekedési formákra. Ehhez Mátraháza NSK 
sportpálya és Kékestető között a jelenlegi felvonó végpontjához közeli érkezéssel 
kabinos felvonó létesítése ad megfelelő megoldást. A tervezett fejlesztés 
Kékestető vonzerejének, attraktivitásának növeléséhez is hozzájárul. Mátraházán 
az indulási pont közösségi közlekedéssel jól elérhető helyen lesz kialakítva, s 
jelentős parkolókapacitás biztosítása is megvalósul. 
A nyomvonal meghatározásakor a természetvédelmi szempontok és a hatékonyság, 
használhatóság egyaránt figyelembe vételre kerültek a kivágandó fák számának 
minimalizálása, a védett területek elkerülése által, illetve az induló és közbülső 
állomások helyszínének meghatározásakor. 
Ütemezésekor figyelembe kell venni, hogy a felvonó vonala közműalagútként is 
funkcionálna, emiatt össze kell hangolni a különböző közműfejlesztési 
beruházásokkal. 
A felvonó fogadóállomásában látogatóközpont is kialakításra kerül. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• Mátraháza NSK sportpálya és Kékestető között a jelenlegi felvonó végpontjához 
közeli érkezéssel kabinos felvonó kialakítása. A pálya hossza 2374 m, elméleti 
kapacitása 10 fős kabinokkal 1000 fő/óra. 

• Veronika-réten (a sípálya tervezett alsó végpontjánál) egy fordító állomás 
kialakítása 

• Látogatóközpont kialakítása 

Célcsoport • Kékestetőre látogató turisták 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output Felvonó hossza 2 374 m 2028 

eredmény 
Kékestetőt felvonóval felkeresők 
száma 

200 000 fő 2030 

hatás 
Kékestetőre személygépjárművel 
érkezők létszámának csökkenése 

20 000 gépjármű 2030 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 7 704 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 
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hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás központi költségvetés  

hitel   

magántőke   

egyéb Kékestető Nonprofit Kft.  

Megvalósítás ideje  2021-2028 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi 

Natura 2000 érintettség miatt a hatósági támogatások és engedélyek 
megszerzése 
Megnövekedett forgalom az építés alatt 
Környezeti károk a megvalósítás alatt 

jogi Tulajdonviszonyok rendezettsége; pontosítást igényel 

pénzügyi Forrás rendelkezésre állása 

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 504 2021-2022 Részletes terv kidolgozása szükséges. 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

 2022-2023  

Közbeszerzés  2023-2024  

Kivitelezés, 
megvalósítás 

7 200 2024-2028 

1,5 M Ft/fm, amely nem tartalmazza erdőtelepítés, 
energiaellátás költségét 
3,4 Mrd Ft az eszköz beépítése, az épületek építése, a 
biztonsági berendezések 

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok rendezettek?  
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
tisztázandó 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve Későbbiekben pontosítandó 

Üzemeltetés formája Későbbiekben pontosítandó 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

Későbbiekben pontosítandó 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi Megnövekedett turistaforgalom környezetkárosító hatása 

jogi Egységes közlekedési szak üzemeltető vállalkozó kiválasztása, 

pénzügyi 
A működtetéshez szükséges források előteremtése akadályokba ütközik 
Hasznosítási díj visszaforgatása a Kékes üzemeltetésébe 

egyéb A működtetéshez szükséges szakszemélyzet biztosítása 

Várható bevételek  

állami támogatás igen 

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek  igen 

tagdíjak  

bérleti díj, bérbeadás igen 

szponzoráció  

reklám, hirdetés  

egyéb, éspedig  

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség igen 

humán erőforrás igen 
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alvállalkozói költségek  

karbantartás igen 

pótlás igen 

biztosítás igen 

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR igen 

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja  

árpolitika  

marketing, kommunikáció  
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 Tévétorony háromágú épületrészének aktív funkciókkal való megtöltése  

PK2 Tévétorony háromágú épületrészének aktív funkciókkal való megtöltése 

Alapadatok 

Projektgazda BMSK 

Partnerek 
Antenna Hungária, Egererdő Zrt, BNPI, Gyöngyös-Mátra TDM, „Mátra Térségi 

TDM” Nonprofit Kft. 

Helyszín Kékestető, TV torony 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A tévétorony három földszinti üzemi épülete közül a jelenlegi működéshez elegendő 
lehet a műszaki funkció megtartása egyben, míg a másik két szárny új közösségi 
funkciót kap. A projekt keretében az aktív időtöltéssel a fiatalokat, gyermekeket 
megcélzó funkciók kialakítása történik meg. A szárnyanként 250 m2 alapterületű, 
kétszintes épületek a nagy belmagasságuk miatt ideális helyszínt jelenthetnek 
beltéri mászófal, szabadesés szimulátor (szélcsatorna) kialakítására, míg a kisebbek 
számára játszóház, gyermekprogramok megtartására alkalmas tér kerül kialakításra. 
Az ezen felül szabadon maradó területeken, az épületrészek tetején vendéglátó 
funkció telepítése javasolt, amelyhez a két felújított szárny közötti területen egy 
szabadtéri színpadként is alkalmazható földszinti terasz is kapcsolódik. (A terasz 
egyúttal a tervezett lombkoronasétány kezdőpontjához is kapcsolatot jelentene. 
Ennek kialakítása úgy történik meg, hogy a védett terület 25 méteres védősávját ne 
érintse.). Ugyanezen épületrészeken ökumenikus kápolna is kialakítható lehet, 
kapcsolattal a szabadtéri terasz felé, lehetőséget adva misék megrendezésére is.  

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• mászófalak kialakítása  

• szélcsatorna 

• gyermek programok, 

• vendéglátó funkció létesítése 

• szabadtéri színpad és terasz kialakítása 

• ökumenikus kápolna 

Célcsoport 

• Kalandra, kikapcsolódásra vágyó felnőttek, gyermekek, családok  

• Egyéni sportmászók, válogatott 

• Osztálykirándulások, csapatépítő programok, céges tréningek 

• Fogyatékkal élők, különleges fejlesztést igénylők. 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output látogatók száma 75 000 fő 2030 

eredmény vendégszám 110 % 2030 

hatás turizmusból származó bevétel 110 % 2030 

Pénzügy, ütemezés 
Összköltség, millió Ft 1 798 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás központi költségvetés  

hitel   

magántőke tulajdonosi saját forrás  

egyéb   

Megvalósítás ideje (év, -tól, -ig) 2021-2028 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi 
Megnövekedett forgalom az építés alatt. A fejlesztés zárt térben valósul meg, 
ezért a megnövekedett teherforgalmon túl más környezeti hatás nem várható. 
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jogi 
A speciális beépített eszközök miatt speciális hatósági engedélyeket kell 
beszerezni. Megfelelő szakszemélyzetet kell biztosítani. 

pénzügyi  

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 118 2021-2022 Részletes terv kidolgozása szükséges. 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

 2022-2023  

Közbeszerzés  2023-2024  

Kivitelezés, 
megvalósítás 

1 680 2024-2028  

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok rendezettek? nem 
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
tisztázandó 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés formája vállalkozásként 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi A megnövekedett turistaforgalomból származó környezeti terhelés 

jogi Egységes turisztikai üzemeltető vállalkozó kiválasztása 

pénzügyi 
A működtetés forrásainak megteremtése. 
Hasznosítási díj visszaforgatása a Kékes üzemeltetésébe 

Várható bevételek 135 000 000 Ft/év 

állami támogatás  

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek (túrák) 90 000 000 

tagdíjak  

bérleti díj, bérbeadás 20 000 000 

szponzoráció 5 000 000 

reklám, hirdetés  

egyéb, éspedig  

rendezvények 20 000 000 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 113 000 000 

rezsiköltség 20 000 000 

humán erőforrás 60 000 000 

alvállalkozói költségek 30 000 000 

karbantartás 3 000 000 

pótlás  

biztosítás  
hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR  

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja önálló értékesítés 

árpolitika versenytársakhoz igazodó árazás 

marketing, kommunikáció önálló, a Mátra kommunikációjára építve 
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 Tévétorony kilátóinak fejlesztése 

PK3 Tévétorony kilátóinak fejlesztése 

Alapadatok 

Projektgazda BMSK 

Partnerek Antenna Hungária, AÖFK, BNPI, Egererdő Zrt. 

Helyszín Kékestető, TV torony 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A TV torony kilátó teraszainak, felvezetésének, szociális helyiségeinek attraktív 
felújítása történik meg annak érdekében, hogy az infrastruktúra megfeleljen a 
hegycsúcs legfontosabb látványosságától elvárható színvonalnak. Új funkcióként 
ijesztő kilátó is létesülhet, amelynek keretében a tévétorony jelenlegi 
kilátószintjéhez közel kerül kialakításra egy, a torony körbejárását lehetővé tevő 
(részben) átlátszó anyagból készült platform. (A kilátó megvalósításához a 
tévétorony jelenlegi belső és külső kialakításának átgondolása szükséges.) 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• meglévő helyiségek felújítása 

• új látványelem (ijesztő kilátó) létesítése 

Célcsoport • gyalogos, kerékpáros turisták, Kékestetőre látogató turisták 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output Felújított helyiségek nagysága m2 2030 
eredmény Látogatók száma fő 2030 

hatás    

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 428 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás központi költségvetés  

hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje  2021-2026 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi Megnövekedett forgalom az építés alatt 

jogi  

pénzügyi  

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 28 2021-2023 Részletes tervek elkészítése szükséges 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

 2023-2024  

Közbeszerzés  2024-2025  

Kivitelezés, 
megvalósítás 

400 2025-2028  

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok 
rendezettek? 

 
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
tisztázandó 

Üzemeltetés, fenntartás 
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Üzemeltető neve Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés formája Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi A megnövekedett turistaforgalomból származó környezeti terhelés 

jogi Egységes turisztikai üzemeltető vállalkozó kiválasztása 

pénzügyi Hasznosítási díj visszaforgatása a Kékes üzemeltetésébe 

egyéb  

Várható bevételek  

állami támogatás  

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek igen 

tagdíjak  

bérleti díj, bérbeadás igen 
szponzoráció  

reklám, hirdetés igen 

egyéb, éspedig  

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség igen 

humán erőforrás igen 

alvállalkozói költségek  

karbantartás igen 

pótlás  

biztosítás igen 

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR igen 

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja önálló értékesítés 

árpolitika versenytársakhoz igazodó árazás 

marketing, kommunikáció önálló, a Mátra kommunikációjára építve 

 Lombkorona sétány kialakítása egyéb élmények biztosításával  

PK4 Lombkorona sétány kialakítása egyéb élmények biztosításával 

Alapadatok 

Projektgazda BMSK 
Partnerek AÖFK, BNPI, Egererdő Zrt.,  

Helyszín Kékestető 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A projekt keretében kb. 380 méter hosszú, áltagosan   3,5 méter széles 
lombkoronasétány kerül megépítésre. A sétány a tévétorony előtt kialakított új 
szabadtéri színpadtól, a kéktúra útvonaláról indul és a Kékes északi lejtőjének 
meredekségét kihasználva komolyabb emelkedés nélkül éri el a fák lombjainak 
magasságát. A Kékestetőtől északra található fokozottan védett örökerdő 
megőrzése érdekében a sétány a kék túra útvonallal nagyjából párhuzamosan halad 
kelet felé az erdő belterületre eső részein. 
A lomboronasétány terepszinttől magasabban fekvő részein a tartóoszlopok, illetve 
a magasság kihasználásával extrém sportolási funkciók telepítése is lehetséges (pl. 
mászófal, csúszda). 
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Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• kb. 380 méter hosszú, áltagosan   3,5 méter széles lombkoronasétány  

• extrém sportolási funkciók kialakítása (pl. mászófal, csúszda stb.) 

Célcsoport 
• Kalandra, kikapcsolódásra vágyó felnőttek, gyermekek, családok 

• Osztálykirándulások, csapatépítő programok, céges tréningek 

• Fogyatékkal élők, különleges fejlesztést igénylők. 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output látogatók száma 100 000 fő 2030 

eredmény 
vendégszám 
vendégéjszakaszám 

110 % 
110 % 

2030 

hatás 
turizmusból származó bevétel 
helyi adóbevétel 

110 % 
110 % 

2030 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 1 605 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás központi költségvetés  

hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje  2021-2026 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi 
Természeti területek érintettsége 
A megnövekedett forgalom az építés alatt 

jogi 
Terület tulajdonviszonyainak rendezése 
A speciális beépített eszközök miatt speciális hatósági engedélyeket kell 
beszerezni. Megfelelő szakszemélyzetet kell biztosítani 

pénzügyi  

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 105 2021-2023 Részletes terv kidolgozása szükséges. 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

 2023-2024  

Közbeszerzés  2024-2025  

Kivitelezés, 
megvalósítás 

1 500 2025-2028  

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok 
rendezettek? 

tervezés során 
vizsgálandó 

Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 
tulajdonos bevonása? 

Későbbiekben 
tisztázandó 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés formája Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi Megnövekedett turistaforgalom zavaró és szennyező hatása 

jogi Egységes turisztikai üzemeltető vállalkozó kiválasztása 

pénzügyi Hasznosítási díj visszaforgatása a Kékes üzemeltetésébe 
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egyéb Szélvihar, törés, jégkár miatt a létesítmény károsodhat 

Várható bevételek 180 000 000 Ft/év 

állami támogatás  

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek (túrák) 150 000 000 

tagdíjak  

bérleti díj, bérbeadás 30 000 000 

szponzoráció  

reklám, hirdetés  

egyéb, éspedig  

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 135 000 000 Ft/év 

rezsiköltség 30 000 000 

humán erőforrás 80 000 000 

alvállalkozói költségek  

karbantartás 20 000 000 
pótlás  

biztosítás 5 000 000 

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR  

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja önálló értékesítés 

árpolitika versenytársakhoz igazodó árazás 

marketing, kommunikáció önálló, a Mátra kommunikációjára építve 
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 Csúcskőnek méltó környezet biztosítása  

PK5 Csúcskőnek méltó környezet biztosítása 

Alapadatok 

Projektgazda BMSK 

Partnerek AÖFK, BNPI, Egererdő Zrt.,  

Helyszín Kékestető, csúcskő környezete 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A csúcskő jelenlegi pontról a hegy legmagasabb pontjához közelebb való 
áthelyezése, a csúcskő talapzatának, illetve magának a csúcskőnek a megújítása, 
országzászló kitűzése. A projekt keretében a jelenleg réttel borított területen 
közösségi tér kibővítésére, megújítására is sor kerül. 
Mivel a hópótlás az Északi sípályán a közeli természeti értékek védelme érdekében 
nem megvalósítható, a klímaváltozás hatására a természetes hótakaróval 
jellemezhető napok száma várhatóan csökkenni fog, a pálya felhagyása, felső 
részének más célú hasznosítása is átgondolandó.. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• csúcskő áthelyezése, 

• tereprendezés, parkosítás, 

• országzászló kitűzése 

• applikáció fejlesztése 

Célcsoport • gyalogos, kerékpáros turisták, Kékestetőre látogató turisták 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output Rendezett közterület nagysága 20 061m2 2026 

eredmény    

hatás    

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 1 124 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás központi költségvetés  

hitel   

magántőke   

egyéb Kékestető Nonprofit Kft.  

Megvalósítás ideje  2021-2026 

Projektmegvalósítás 
Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi 

Natura 2000 érintettség miatt a hatósági támogatások és engedélyek 
megszerzése 
Megnövekedett forgalom az építés alatt 
Környezeti károk a megvalósítás alatt 

jogi  

pénzügyi  

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 74 2021-2022 Részletes terv kidolgozása szükséges. 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

 2022-2023  

Közbeszerzés  2023-2024  

Kivitelezés, 
megvalósítás 

1 050 2024-2028  
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Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok rendezettek? 
tervezés 

során 
vizsgálandó 

Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 
tulajdonos bevonása? 

Későbbiekben 
tisztázandó 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés formája Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi 
Az eddigieknél is nagyobb és koncentráltabb turistaforgalom 
Megnövekedett turistaforgalom környezetkárosító hatása 

jogi Egységes turisztikai üzemeltető vállalkozó kiválasztása 

pénzügyi Hasznosítási díj visszaforgatása a Kékes üzemeltetésébe 

Várható bevételek  

állami támogatás igen 

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek (túrák)  

tagdíjak  

bérleti díj, bérbeadás  

szponzoráció  

reklám, hirdetés  

egyéb, éspedig  

rendezvényszolgáltatás igen 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség  

humán erőforrás  

alvállalkozói költségek  
karbantartás igen 

pótlás igen 

biztosítás  

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR  

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja nem releváns 

árpolitika nem releváns 

marketing, kommunikáció Mátrai kommunikáció részeként 
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 Szakrális tér kialakítása 

PK6 Szakrális tér kialakítása 

Alapadatok 

Projektgazda BMSK 

Partnerek AÖFK, BNPI, Egererdő Zrt., Egri Főegyházmegye/AH 

Helyszín Kékestető 
Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A nyüzsgő új közösségi tér „ellensúlyozására” meditációra, elvonulásra alkalmas, 
szakrális helyszín kialakítása a Kékestető fás részein. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• szakrális tér kialakítása területrendezéssel 

• fakereszt felállítása 

• motoros emlékhely áthelyezése 

Célcsoport • zarándokturisták 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output Újonnan kialakított szakrális helyszín m2 2030 

eredmény 
Vallási rendezvények 
száma  

db/év 2030 

hatás 
Vallási rendezvényeken részt vevők 
száma 

fő/év 2030 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 107 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás   

hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje  2024-2026 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 
környezetvédelmi - 

jogi - 

pénzügyi - 

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 7 2021-2022 Részletes terv kidolgozása szükséges. 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

 2022-2023  

Közbeszerzés  2023-2024  

Kivitelezés, 
megvalósítás 

100 2024-2028  

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok rendezettek? 
tervezés 

során 
vizsgálandó 

Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 
tulajdonos bevonása? 

Későbbiekben 
tisztázandó 

Üzemeltetés, fenntartás 
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Üzemeltető neve Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés formája Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi 
Az eddigieknél is nagyobb és koncentráltabb turistaforgalom 
Megnövekedett turistaforgalom környezetkárosító hatása 

jogi Egységes turisztikai üzemeltető vállalkozó kiválasztása 

pénzügyi Hasznosítási díj visszaforgatása a Kékes üzemeltetésébe. 

egyéb  

Várható bevételek  

állami támogatás igen 

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás igen 
belépőjegyek   

tagdíjak  

bérleti díj, bérbeadás igen 

szponzoráció  

reklám, hirdetés  

egyéb, éspedig  

rendezvényszolgáltatás igen 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség  

humán erőforrás  

alvállalkozói költségek igen 

karbantartás igen 

pótlás  

biztosítás igen 

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR igen 

egyéb, éspedig  

Marketing 
értékesítés módja  

árpolitika  

marketing, kommunikáció  

 

  



   
   

 
97 

 A kékestetői síugrósánc kilátóként való hasznosítása 

PK7 A kékestetői síugrósánc kilátóként való hasznosítása 

Alapadatok 

Projektgazda BMSK  

Partnerek AÖFK, BNPI, Egererdő Zrt., Kékestető Nonprofit Kft. 

Helyszín Gyöngyös (Mátraháza) 0114 hrsz.   

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A romos állapotba került, évtizedek óta használaton kívüli síugrósánc hasznosítási 
lehetőségei korlátozottak a közvetlen közelében fekvő fokozottan védett 
természetvédelmi terület, az út- és közműkapcsolatok hiánya, valamint az egykori 
érkezési területen annak felhagyása óta kialakult pionír erdő természeti értékei 
miatt. 
Fentiek figyelembe vételével a projekt a síugrósáncon az életveszélyes állapot 
elhárítását, a sánc megmászhatóságának biztosítását, annak tetején kilátópont 
kialakítását tartalmazza. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• kilátópont kialakítása: a sánc magasságát kihasználva, mélység fölé kinyúló 

kilátópont kialakítása 

• kombinált tájékoztató ösvény kialakítása, amely egyaránt bemutatja a sánc 

múltját, illetve a közelében megtalálható természeti értékeket is. 

• az összekötő utakon kis mértékű rendezési munka (illetve a látványosságról 

tájékoztató táblák kihelyezése). 

• opcionálisan mobil, környezettudatos vendéglátó funkciók telepítése 

Célcsoport • Bakancsos turisták, kerékpárosok, családok, óvodások, iskolások 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output Funkcióval megtöltött terület m2  

eredmény A kilátó látogatószáma fő/év  

hatás Turisztikai bevételek növekedése %  

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 161 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás központi költségvetés  

hitel   

magántőke tulajdonosi saját forrás  

egyéb   

Megvalósítás ideje  2021-2026 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi Natura 2000 érintettség 

jogi -  

pénzügyi 
nincs megfelelő vállalkozói szándék a megvalósításhoz, vállalkozói forrás 
rendelkezésre nem állása 

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 11 2021-2022 Részletes terv kidolgozása szükséges. 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

 2022-2023  

Közbeszerzés  2023-2024  
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Kivitelezés, 
megvalósítás 

150 2024-2028  

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok rendezettek? 
Későbbiekben 

tisztázandó 
Szükséges-e ingatlanvásárlás, 

más tulajdonos bevonása? 
Későbbiekben 

tisztázandó 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve Kékestető Nonprofit Kft. 

Üzemeltetés formája Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi  
jogi Üzemeltető kiválasztása 

pénzügyi Hasznosítási díj visszaforgatása a Kékes üzemeltetésébe. 

Várható bevételek  

állami támogatás igen 

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek igen 

tagdíjak  

bérleti díj, bérbeadás igen 

szponzoráció igen 

reklám, hirdetés igen 

egyéb, éspedig  

rendezvényszolgáltatás igen 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség igen 

humán erőforrás igen 

alvállalkozói költségek  

karbantartás igen 

pótlás igen 
biztosítás igen 

hiteltörlesztés talán 

marketing, hirdetés, PR igen 

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja  

árpolitika  

marketing, kommunikáció  
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 Szánkópálya fejlesztése Mátraházán 

PK8 Szánkópálya fejlesztése Mátraházán 

Alapadatok 

Projektgazda BMSK 

Partnerek 
Kékestető Nonprofit Kft., AÖFK, Gyöngyös Város Önkormányzata, AÖFK, BNPI, 

Egererdő Zrt. 

Helyszín Mátraháza, parkolótól nyugatra 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

Mátraházán a parkolóból a sárga háromszög jelzésen 330 métert haladva juthatunk 
el a szánkópályáig, amelynek legmagasabb pontja 710 m tengerszint feletti 
magasságban van. A fejlesztés révén a létesítményben elérhető szolgáltatások 
színvonala emelkedik, illetve a szánkózás is biztonságosabbá válik. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• biztonsági berendezések,  

• hóágyú 

• felvonó/mozgójárda 

• világítás 

Célcsoport • kisgyermekes családok, kihívást kereső turisták 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve 
érték 

mértékegységgel 
céldátum, év 

output Beépített biztonsági berendezések száma 1 db 200 m  

eredmény A szánkópálya látogatottsága 3000-4000 fő/év  

hatás Turisztikai bevételek növekedése %  
Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 53 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás   

hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje  2021-2025 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi - 

jogi - 

pénzügyi - 

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 3 2021-2022  

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

 2022-2023  

Közbeszerzés  2023-2024  

Kivitelezés, 
megvalósítás 

50 2024-2028  

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok rendezettek? igen 
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve  

Üzemeltetés formája  
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Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi 
Megnövekedett turistaforgalomból származó környezetterhelés, 
szennyezés 

jogi Szakszemélyzet biztosítása 

pénzügyi  

egyéb hóval borított napok számának jelentős csökkenése 

Várható bevételek  

állami támogatás  

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek (túrák) igen 

tagdíjak  
bérleti díj, bérbeadás ige 

szponzoráció  

reklám, hirdetés  

egyéb, éspedig  

rendezvényszolgáltatás igen 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség igen 

humán erőforrás igen 

alvállalkozói költségek igen 

karbantartás igen 

pótlás igen 

biztosítás igen 

hiteltörlesztés talán 

marketing, hirdetés, PR igen 

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja  

árpolitika  
marketing, kommunikáció  
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 Szánkópálya kialakítása a kékestetői síugrósánc érkező területén 

PK9 Szánkópálya kialakítása a kékestetői síugrósánc érkező területén 

Alapadatok 

Projektgazda BMSK 

Partnerek AÖFK, BNPI, Egererdő Zrt. 

Helyszín Kékestető, síugrósánc 
Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

Szánkópálya kialakítása a kékestetői síugrósánc érkező területén. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

Szánkópálya megvalósítása nagyobb volumenű infrastrukturális fejlesztések nélkül 
(pl. hóágyúzás, felvonó telepítése) 

Célcsoport • családok 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output Szánkóútvonalak hossza m 2030 

eredmény Látogatók száma fő/szezon 2030 
hatás   2030 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 11 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP központi költségvetés  

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás   

hitel   

magántőke vállalkozói tőke  

egyéb   

Megvalósítás ideje (év, -tól, -ig)  

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi  

jogi  

pénzügyi  

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 1 2021-2022 Részletes terv kidolgozása szükséges. 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

 2022-2023  

Közbeszerzés  2023-2024  

Kivitelezés, 
megvalósítás 

10 2024-2028  

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok rendezettek? 
Későbbiekben 
tisztázandó- 

Szükséges-e ingatlanvásárlás, 
más tulajdonos bevonása? 

 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés formája Későbbiekben tisztázandó 
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Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

Későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi  

jogi Síelés üzemeltetésében jártas vállalkozó kiválasztása 

pénzügyi hasznosítási díj visszaforgatása a Kékes üzemeltetésébe. 

Várható bevételek  

állami támogatás  

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek ige 

tagdíjak  

bérleti díj, bérbeadás igen 

szponzoráció igen 

reklám, hirdetés igen 

egyéb, éspedig  
rendezvényszolgáltatás igen 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség igen 

humán erőforrás igen 

alvállalkozói költségek  

karbantartás igen 

pótlás igen 

biztosítás igen 

hiteltörlesztés talán 

marketing, hirdetés, PR igen 

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja  

árpolitika  

marketing, kommunikáció  
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 Erdei legördülő pályarendszer kialakítása 

PK10 Erdei legördülő pályarendszer kialakítása 

Alapadatok 

Projektgazda BMSK 

Partnerek AÖFK, BNPI, Egererdő Zrt., Hegyi Sportok Bázisa 

Helyszín Kékestető és Mátraháza közötti off-road pálya 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A projekt részben a meglévő, 7 km-es Kékestető és Mátrafüred között kijelölt, 
részben kiépített off-road pálya továbbfejlesztését tartalmazza, részben új 
nyomvonal kialakítását Mátraháza irányába, ahonnan az új felvonóval közvetlenül 
elérhető a pálya kezdőpontja. A jelenleg meglévő pálya engedéllyel rendelkezik, 
fejlesztése évről-évre zajlik. A pálya Mátraháza irányában történő bővítése a felvonó 
megépülésével egyidőben célszerű. Ezen szakasz hossza 2-2,5 km-es lehet a 
kialakítástól függően   

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• pályakialakítás jelenleg is használt turistautakon, erdészeti utakon, nagyobb, a 

downhill kerékpáros szakágra jellemző beavatkozások (pl. ugratók építése) 

mellőzésével. 

• az új szakasz a szennyvízcsatornák cseréjével kialakuló irtáson át vezethet. 

Célcsoport 
• kerékpározni tudó, terepkerékpározásra, illetve outdoor aktivitásra (pl. hegyi 

kerékpár monster roller, mountaincart, stb) affinitással rendelkező személyek 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output Teljes pályarendszer hossza 9 km 2030 

eredmény látogatók száma fő 2030 

hatás    

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 27 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás központi költségvetés  

hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje  2021-2026 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi A megnövekedett forgalom az építés alatt 

jogi  

pénzügyi  

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 2 2021-2022  

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

 2022-2023  

Közbeszerzés  2023-2024  

Kivitelezés, 
megvalósítás 

25 2024-2026  

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok 
rendezettek? 

igen 
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
nem 
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Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve  

Üzemeltetés formája  

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi  

jogi  

pénzügyi  

egyéb  

Várható bevételek  

állami támogatás  

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek igen 

tagdíjak  
bérleti díj, bérbeadás  

szponzoráció  

reklám, hirdetés  

egyéb, éspedig  

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség  

humán erőforrás igen 

alvállalkozói költségek  

karbantartás igen 

pótlás  

biztosítás  

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR igen 

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja önálló értékesítés 

árpolitika versenytársakhoz igazodó árazás 

marketing, kommunikáció önálló, a Mátra kommunikációjára építve 

 

  



   
   

 
105 

 Mátraszentistváni sípark négyévszakos fejlesztése 

PK11 Mátraszentistváni sípark négyévszakos fejlesztése 

Alapadatok 

Projektgazda Digitroll Kft. 

Partnerek MAKETUSZ, AÖFK 

Helyszín Mátraszentistván, Sípark 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A Mátraszentistváni Sípark négyévszakos fejlesztése elsősorban a kerékpáros 
turisztikai lehetősége kialakítását jelenti. A Mátraszentistváni Sípark területén helyi 
kerékpárpark kialakítása tervezett. A kiépíteni kívánt kerékpáros szabadidő 
útvonalak részben érintik a Mátrai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett természeti 
területét, illetve a Mátra különleges madárvédelmi és a Mátrabérc – Fallóskúti-
rétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területeket. 
Ugyanakkor a kialakítandó szakaszok a BNPI-vel történt egyeztetések 
eredményeként megkapták a támogató állásfoglalást. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

A Sípark egy több mint 9 hektáros hegyi kaszálón terül el, egyre inkább 
négyévszakos kínálat jellemzi, amit lehetővé tesz a terület parkszerű kialakítása. A 
turisták által látogatható turisztikai célú víztározók tavi pihenőkkel és tematikus 
sétányokkal rekreációs lehetőséget nyújtanak, a 60 méteres summer tubing pálya 
a négyévszakos hasznosítás első fontos lépése, de további tervek vannak 
kerékpárral és gyalogosan bejárható attrakciók létesítésére. A fejlesztések néhány 
hektáros terület bevonását még lehetővé teszik (ahol nincs erdő, ill. nincs erdő 
tervezve).  
A projekt részeként több nyomvonalon kerülnek kialakításra kerékpáros útvonalak. 
A Sípark felvonói lehetővé teszik, hogy egésznapos programként többféle pályán 
végigmenve sokszor le lehessen tekerni. 

Célcsoport kerékpáros széles célcsoportja, kezdőtől a haladókig 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve 
érték 

mértékegységgel 
céldátum, év 

output kialakított kerékpáros útvonalak hossza km  

eredmény    

hatás    

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 38 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás 
Aktív Magyarország program az Országos 
Bringapark Program 2021 pályázati forrás 

 

hitel   

magántőke   
egyéb   

Megvalósítás ideje  2021-2022 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi  

jogi  

pénzügyi  

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés    
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Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

   

Közbeszerzés    

Kivitelezés, 
megvalósítás 

   

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok rendezettek? igen 
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve Digitroll Kft. 

Üzemeltetés formája vállalkozásként 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

vállalkozásként 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi talajerózió 

jogi - 

pénzügyi vizsgálandó 

Várható bevételek  

állami támogatás - 

önkormányzati hozzájárulás - 

egyházi hozzájárulás - 

belépőjegyek (túrák) igen 

tagdíjak - 

bérleti díj, bérbeadás - 

szponzoráció igen 

reklám, hirdetés igen 

egyéb, éspedig - 

rendezvényszolgáltatás - 

pályázati bevételek - 
Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség igen 

humán erőforrás igen 

alvállalkozói költségek  

karbantartás igen 

pótlás  

biztosítás igen 

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR  

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja Síparkkal együtt 

árpolitika  

marketing, kommunikáció Síparkkal együtt történő téli-nyári kommunikáció 

 SNF Négy évszakos szabadtéri sportpálya 

PK12 SNF Négy évszakos szabadtéri sportpálya Galyatetőn 

Alapadatok 

Projektgazda nincs meghatározva 

Partnerek 
Egererdő Zrt.; Sí Szövetség; Mátraszentimrei Önkormányzat; MTSz; Bozsik 

Sífutóiskola 

Helyszín Mátraszentimre-Galyatető, BKV Zrt. Pihenőház körüli terület 
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Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

Galyatetőn hóágyúzott sífutópálya fejlesztése, mely nyáron nordic walking és futó 
pályaként működtethető (SNF=sífutás, nordic walking, futás). A pálya kiépítéséhez 
kevés földmunkára, áram- és víz kiépítésre, valamint hóágyúk és egy speciális ratrak 
beszerzése szükséges.  

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

A területen megvalósul egy 900-1800 m hosszú, 395 cm széles sífutópálya kijelölése, 
kitáblázása a természetes terepadottságokat meghagyva. Emellett a hóágyúzáshoz 
szükséges infrastruktúra kialakítása és eszközök beszerzése. 
5 pálya kialakítására van lehetőség: 
1. Sífutó tanpálya (a sportpálya középső része oda-vissza nyomokkal) 
2. Központi sífutópálya (kék) 1215 m  
3. Turistacentrum sífutópálya (zöld) 500 m, plusz a 2-es pályával 100 m közös 
szakasza  
4. Sport sífutópálya (sárga) 510 m, plusz a közös szakasza a 2-es pályával 130 m, a 3-
as pályával 210 m  
5. Tanuló lesikló pálya összekötő (piros) 115 m (ez opcionális, Natura2000-es 
területet érint) 
A tanpálya (1-es) és a központi (2-es) pálya hóágyúzása és kivilágítása is 
megtörténne, ezzel is biztosítva a tartós, minél hosszabb időszakot álvelő 
hasznosítást.  
Mindezek előkészítéséhez, kiépítéséhez az alábbi feladatok szükségesek:  
- a műhó előállítása lándzsás rendszerrel: elsősorban a focipályát (3942 m2) 
szükséges beágyúzni és másodsorban a hozzá tartozó mintegy plusz 800 méteres 
pálya részt 2 méter széles sávban (1600 m2). A műhó előállításához levegő, víz és 
elektromos áram szükséges.  
- a vízszükségletek fedezésére egy kiépítésre váró tó tervezett a terület jelenleg is 
legvíztartóbb, mélyebb részén. Ennek vízpótlása természetes utakon érkező 
csapadékvízzel történne, egyrészt a belehulló csapadékból, másrészt a közelben álló 
üdülőépület kb. 400 m2-es tetőfelületére érkező csapadékból a tóba vezetve. 
Valamint a tó teljes felületén egy speciális vízgyűjtő anyag, amely megakadályozza a 
falevél belehullását a tóba, ugyanakkor a vizet átengedi, a tó víztartalmát növelve. A 
tó vize ezáltal egész évben gyarapodhat és frissülhet a tárolóban már összegyűjtött 
csapadék. Galyatetőn az évi átlagos csapadékmennyiség kb. 800-1000 mm, amely 
országosan kiemelkedően soknak számít, ez is alátámasztja a vízutánpótlás stabil 
biztosíthatóságának kérdését. Opciós vízgyűjtési lehetőség még az ivóvíz tározó 
túlfolyója, amely a tisztítás miatt rendszeresen leengednek éves szinten kb 700 
köbméter. 
- az elektromos áramellátás (380 V), ami a szivattyúkhoz és a kivilágításhoz 
szükséges, a tervezett tanuló lesikló pálya tetején található elosztóból kiindulva lehet 
megoldani. A hóágyúk telepítése, illetve a pályakivilágítás biztosítása okán a pályák 
szélén földmunkákat is szükséges végezni, mivel egy kb. 80 cm mély árokban lehetne 
behúzni, ezzel kiépíteni az áramellátás lehetőségét a tanpálya és a központi pálya 
mentén.  
A turistacentrum (3-as) pálya természetes hóval üzemelne (esetleg a nagy parkoló 
aljában létre lehetne hozni egy másik tavat, mert az átépítés miatt oda vezetnék ki a 
vizeket a parkoló tetejéről és alól, így adott lenne a vízgyűjtő terület). Ebből a vízből 
lehetne hóágyúzni egy szánkó pályát, amely nagyobb tömeg kirándulási téli igényt ki 
tud elégíteni, a meglévő eszközökkel karban lehet tartani a szánkó pályát és így nem 
a sífutópályán szánkóznának a kirándulók. Mobil hóágyúval meg lehet oldani a 
hóágyúzást. 
A sport (4-es) pálya természetes hóval üzemelne vagy a későbbiek során a lehetséges 
hóágyúzás vízellátását egy régi, még meglévő 500 m3-es víztározóból lehetne 
megoldani, amelynek két vízgyűjtő tározója is van és amelyekbe a mai napig folynak 
a forrásvizek. Az elmúlt években ezt a tározót kivették a rendszerből, így nincs 
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használatban. A megvalósításhoz villamos energia vezeték kiépítése, a csőrendszer 
állapotának ellenőrzése és a szivattyúk pótlása szükséges.  
A tanuló lesikló (5-ös) pálya megvalósítása opcionális a legutolsó lépcsőként. 
Évtizedekkel ezelőtt még létezett és működött ez a pálya, de azóta a karbantartás 
hiánya miatt az erdő felnőtt és jelenleg járhatatlan a terület. A tanuló lesiklópályán a 
tisztás visszaállítható erdőgazdálkodás szempontjából. Bejelentés szükséges „csak” 
az erdészeti hatósághoz. 
A projekt 2 ütemre bontható: 
1. ütem 

• a pálya megnagyobbítása még a természetes hóra 

• területszerzés (focipálya) 

• erdő rendezés a nyomkijelöléshez 

• pálya kitűzése, kitáblázása 

• hófogó kerítés kialakítása bizonyos helyeken, mely reklámhely is 
molinóknak 

• nyomhúzó motorosszán beszerzése (nagy teljesítményű munkagép) 
 2. ütem 

• hóágyús rész kialakítása 

• tó kialakítása vagy víztározóból szivattyús vízkivétel és hálózat kialakítása 

• közműépítés (áram, víz) 

• ratrak beszerzése 

Célcsoport 

Első sorban amatőr sportolók, akik kedvtelésből sífutnak, sífutók, sportolók (sífutók 
és biatlonosok mellett a profi sportolók is alkalmazzák a sífutást, mint keresztedzést 
vagy kiegészítő sportágat pl. a kajakosok, kenusokok, evezősök, triatlonosok, 
hosszútávfutók, tájfutók. Magyarországon a sífutást kedvelők és űzők létszáma kb. 
10-20 ezer fő). 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve 
érték 

mértékegységgel 
céldátum, év 

output kiépült sífutópálya hossza 900-1800 m  2025 

eredmény sífutók számának növekedése Galyatetőn  2025 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 650 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   
hazai forrás   

hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje 2021-2025 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi 
A hóágyúzáshoz környezetvédelmi hatásvizsgálat és vízjogi engedély szükséges; 
energia biztosítása és szükséges energiaforrások biztosítása; energia hálózatok 
kiépítése 

jogi 
Focipálya tulajdonjoga: jelenleg magán tulajdonban van. Kívánatos lenne, hogy 
visszakerüljön köztulajdonba. 

pénzügyi Az 1. ütem nem kockázatos. A 2. ütem függ a hatástanulmányok eredményétől. 

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés  1. ütem 12 hónap  
Az első ütem 2020. augusztus végén 
elkezdődött, de még nem fejeződött be, mint 
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2. ütem a 
hatástanulmánytól 
függ 

erdészeti közjóléti létesítmény megvalósítása; 
Pálya kitűzés.  
Második ütemben szükség lesz a járulékos 
létesítmény miatt erdőterület igénybevételi 
eljárásra. 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

  
Egyeztetések, engedélyezések, tulajdonosi 
hozzájárulások beszerzése, bejelentés erdészeti 
hatósághoz megtörtént. 

Közbeszerzés   - 

Kivitelezés, 
megvalósítás 

0,588  
1. ütem: Pálya takarítás, tereprendezés, 
aljnövényzet kitakarítása (30%-os megvalósítási 
szint) 

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok 
rendezettek? 

A pálya nagy része 
önkormányzati tulajdonú 
park, egy része Egererdő 

közhasznú erdőrész, a foci 
pálya magántulajdon. 

Szükséges-e 
ingatlanvásárlás, 
más tulajdonos 

bevonása? 

A focipálya magán 
tulajdonban van, ami a 

sífutó pálya fő helyszíne. 
Az Önkormányzat és a 

magán tulajdonos 
elkezdett egy telek csere 

tárgyalást. 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve Bozsik Sífutóiskola 

Üzemeltetés formája vállalkozásként 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

A pályákat, szivattyúkat, hóágyúkat a téli működési, azaz üzemeltetési 
periódus alatt rendszeresen karban kell tartani (minden reggel a napi 
sífutások megkezdése előtt pályaelőkészítő munkák 2 fős karbantartó 
csapattal 4 hónapon keresztül), a ratrakot üzemben kell tartani.  
Kapcsolódóan kölcsönző működtetése (ehhez már van komoly 
sífutófelszerelés készlet, illetve szakmai tudás és javítási, karbantartási 
kapacitás), sífutás oktatás, napi 2 órás oktatások, illetve Bozsik sífutó 
táborok, 3-5 napos sífutó hétvégék táborok szervezésére - a Galyatetőn 
található szálláshely lehetőségekre alapozva – naponta 2 x 2 órás sífutás 
oktatással. Egyéni szabadidős sportolók is használhatják a pályákat pályadíj 
ellenében. A versenyzők külön egyezséggel a Sí Szövetséggel megállapodva. 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi mesterséges hópótlást jelentő környezeti kockázatok 
jogi magán tulajdon kiváltása esetén rendezett 

pénzügyi 
Első ütem: A kialakítás alacsony költségű. A pályák működtetését 
jegyrendszer biztosítja. Első ütem a természetes hóra épül: kb. 70 havas 
nap. 2. ütem megvalósításával hóágyúzással 120 nap. 

Várható bevételek 5 600 000 Ft/év 

állami támogatás 600 000 

önkormányzati hozzájárulás 200 000 

egyházi hozzájárulás - 

belépőjegyek 2 000 000 

tagdíjak - 

bérleti díj, bérbeadás 1 000 000 

szponzoráció 500 000 

reklám, hirdetés 1 000 000 

rendezvényszolgáltatás 300 000- 

pályázati bevételek - 
egyéb, éspedig - 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 4 400 000 Ft/év 
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rezsiköltség 300 000 

humán erőforrás 1 600 000 

alvállalkozói költségek 600 000 

karbantartás 700 000 

pótlás 200 000 

biztosítás - 

hiteltörlesztés - 

marketing, hirdetés, PR 1 000 000 

egyéb, éspedig - 

motorosszán vásárlása (egyszeri költség) 8 000 000* 

Marketing 

értékesítés módja önálló értékesítés 

árpolitika 
napi jegy, hétvégi jegy, heti jegy, szezon bérlet - 3 helyszíni vásárlási 

lehetőség (GTC, síkölcsönző és a tanpálya - központi pálya start helye), a 
későbbiekben online felület 

marketing, kommunikáció önálló, a Mátra kommunikációjára építve 
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 „Mátralába 20” – regionális gyalogos turistaút kialakítása 

PK13 „Mátralába 20” – regionális gyalogos turistaút kialakítása 

Alapadatok 

Projektgazda későbbiekben pontosítandó 

Partner(ek) 
BNPI, települési önkormányzatok, Egererdő Zrt., MTSZ, Parádfürdői Állami Kórház, 

földtulajdonosok, erdőgazdálkodók, vadásztársaságok, közútkezelő, MÁV 

Helyszín  Domoszló, Parád (Parádfürdő), Bodony, Mátraderecske, Mátraballa, Ivád 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A projekt tárgya egy megközelítőleg észak-déli irányú regionális gyalogos turistaút 
létrehozása Parád (Parádfürdő), Bodony, Mátraderecske, Mátraballa és Ivád 
települések érintésével. Az új út a tervek szerint összeköti a ma is meglévő Domoszló–
Parádfürdő és az Ivád–Szilaspogony turistautakat, ezzel egy folytonos vándorút jön 
létre Domoszló és Szilaspogony között. 
Az így létrejött Domoszló–Szilaspogony regionális turistaút létrejöttével az Országos 
Kéktúra és a Kohász Kéktúra közvetlen (jelzésváltás nélküli) összekötése valósul meg 
a térségben. Az új útvonalhoz – mint gerincúthoz – a későbbiekben további utak, 
leágazások kapcsolhatók, ezzel a Parád–Recski-medencének és a Mátralába nevű 
kistáj keleti részének ma még – ökoturisztikai szempontból – feltáratlan térségében 
is idővel körtúrák végigjárását lehetővé tevő, kiterjedt turistaút-hálózat építhető ki. 
A továbbfejlesztésekkel a későbbiekben Mátramindszent, Pétervására és Recsk is 
bekapcsolható ebbe a hálózatba. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• új elemként a Parádfürdő – Ivád turistaút kialakítása 

• egy nagyjából 20-25 km hosszúságú, előrehaladó (azaz 

az útvonal hosszát céltalanul növelő felesleges kitérők 

nélküli), de rövid leágazásokat (a gerincút által nem 

érintett fontos célpontokhoz vezető utakat) is 

tartalmazó új turistaút létrehozása 

• Parádfürdő, Bodony, Mátraballa és Ivád központi 

buszmegállóit érintve 

• minél több, már ma is meglévő elem (például 

tanösvények, pihenőpadok, kilátópontokat, 

gyalogösvények, helyi látványosságok, egyéb meglévő 

elemek) felhasználása, lehetőség szerint meglévő 

útvonalon haladva 

• kitáblázás, szükség esetén festhető oszlopok 

kihelyezésével 

Ennek értemében a projekt az alábbi szakaszokra bontható: 

• 0. ütem: meglévő turistaút-hálózat, jelzetlen Fehér-kői tanösvény 

• 1/A. ütem: Parádfürdő, Fehér-kői tanösvény (piros T; ~ 1,1 km) 

• 1/B. ütem: Parádfürdő, buszmegállótól a Fehér-kő-tetőig (kórházpark, Fehér-kői 

sétautak) (piros sáv, piros négyzet: fonódások újrafestése; ~ 1,3 km) 

• 1/C. ütem: parádfürdői Fehér-kő-tetőtől a bodonyi Szeles-hegyig (piros sáv; ~ 4,2 

km 

• 1/D. ütem: Szeles-hegytől Bodony központjáig (buszmegálló) (piros kereszt; ~ 1,9 

km 

• 1/E. ütem: Szeles-hegytől Mátraballa központi buszmegállóig (piros sáv; ~ 9,2 km) 

• 1/F. ütem: Mátraballa központi buszmegállótól a vasúti átjáróig, onnan a 

Csodaszarvas-szoborig és az állomási vízig (piros sáv, piros emlékmű, piros kör; ~ 

1,4 km) 
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• 2. ütem: Mátraballa, vasúti átjárótól Ivádig (piros sáv, piros négyzet; ~ 7,5 km) 

Célcsoport • gyalogos túrázók 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output újonnan kialakított turistaút hossza kb. 26-27 km 2025 

eredmény 
térségbe látogató gyalogos túrázók 
számának emelkedése 

+30% 2026 

Pénzügy, ütemezés 
Összköltség, millió Ft 20-50 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP TOP Plusz 100 

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás aktív turisztikai alap 100 (opcionális) 

hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje 2021-2025 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi A megvalósítás során környezeti károk 

jogi több esetben rendezetlen tulajdonjogi-településszerkezeti kérdések 

pénzügyi pályázati forrás megtalálása, lehívása 

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 10 2021-2022  
Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

5 2022-2023 
 

Közbeszerzés  2023  

Kivitelezés, 
megvalósítás 

35 2022-2025 
ütemezett megvalósítás miatt a kisebb 
volumenű fejlesztések 2022-től 
megvalósulhatnak. 

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok 
rendezettek? 

nem 
Szükséges-e ingatlanvásárlás, 

más tulajdonos bevonása? 
nem 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés formája későbbiekben tisztázandó 
Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

későbbiekben tisztázandó 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi megnövekedett turistaforgalomból eredő környezetterhelés 

jogi 
konfliktusforrás a magántulajdonosokkal, állattartókkal, vadászatra 
jogosultakkal 

pénzügyi  

egyéb  

Várható bevételek Ft/év 

állami támogatás igen 

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek  

tagdíjak  
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bérleti díj, bérbeadás  

szponzoráció  

reklám, hirdetés  

rendezvényszolgáltatás  

pályázati bevételek  

vezetett túrákból származó bevétel igen 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások Ft/év 

rezsiköltség  

humán erőforrás  

alvállalkozói költségek  

karbantartás igen 

pótlás igen 

biztosítás  

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR  

egyéb, éspedig  

Marketing 
értékesítés módja önállóan vagy csomagba szervezve 

árpolitika - 

marketing, kommunikáció térségi marketing részeként 
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 Szakadás-árok turisztikai fejlesztése 

PK14 Szakadás-árok turisztikai célú fejlesztése 

Alapadatok 

Projektgazda pontosítandó 

Partner(ek) Egererdő Zrt., BNPI, Tar Önkormányzata 

Helyszín  Tar külterület 
Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A Szakadás-árok Magyarország egyik legszebb, legvadabb, legtöbb kihívást és 
élményt nyújtó szurdoka, amely jelenleg alig ismert a túrázók körében. A 
szurdokvölgyekben kialakítható pallós, korlátos, létrás útvonal kiépítésével a szurdok 
bejárásának színvonala javítható. Már ma is az ország első 5 szurdoktúrája között 
van, de kevesen ismerik, noha az utóbbi időben egyre népszerűbb lett. A fejlesztés 
révén a térség attraktivitása jelentősen nőne. 
 A fejlesztés előnye, hogy természetvédelmi szempontból a fejlesztés nem vet fel 
komoly kockázatokat. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• élményelemek kiépítése: a szurdokvölgyekben pallós, korlátos, létrás útvonal 

kiépítése 

• természetes kilátópontok megtisztítása 

• szervezett túrák 

Célcsoport • Kihívást kereső bakancsos turisták 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output Fejlesztett útvonal hossza m 2025 

eredmény Látogatószám-növekedés a térségben +10% 2025 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 50-100 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás  100 

hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje 2022-2023 

Projektmegvalósítás 
Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi A megvalósítás során környezeti károk 

jogi vizsgálni szükséges 

pénzügyi  

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 8 2021-2022  

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

20 2021-2022 
 

Közbeszerzés    

Kivitelezés, 
megvalósítás 

70 2022-2023 
 

Tulajdonos  
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A tulajdonviszonyok 
rendezettek? 

igen   

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve vizsgálni szükséges (BNPI, Egererdő Zrt.) 

Üzemeltetés formája vizsgálni szükséges 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

vizsgálni szükséges 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi turizmus környezetkárosítása, túlzott elturistásodás 

jogi vizsgálni szükséges 

pénzügyi vizsgálni szükséges 

egyéb viharkárok, stb. miatti károk a kiépített infrastruktúrában 

Várható bevételek Ft/év 

állami támogatás igen 
önkormányzati hozzájárulás - 

egyházi hozzájárulás - 

belépőjegyek - 

tagdíjak - 

bérleti díj, bérbeadás - 

szponzoráció - 

reklám, hirdetés igen 

rendezvényszolgáltatás - 

pályázati bevételek - 

vezetett túrákból származó bevétel igen 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások Ft/év 

rezsiköltség  

humán erőforrás  

alvállalkozói költségek  

karbantartás igen 

pótlás igen 

biztosítás  

hiteltörlesztés  
marketing, hirdetés, PR  

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja önállóan vagy csomagba szervezve 

árpolitika - 

marketing, kommunikáció térségi marketing részeként 

 

  



   
   

 
116 

 Terepkerékpáros trailpark 

PK15 Terepkerékpáros trailpark 

Alapadatok 

Projektgazda Mátra Trails Center Kft 

Partner Szurdokpüspöki Község Önkormányzata 

Helyszín Szurdokpüspöki, Mátra nyugati területei 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A projekt megvalósulása révén létrejön Magyarország első terepkerékpáros 
trailparkja, teljeskörű szolgálatatással, ahol a sport-terepkerékpáros élmény az 5-95 
évestől, a sportággal ismerkedőtől a profiig mindenki számára biztosított. A 
sportélmény mellett erős és nagy közösségépítés is történik, nemzetközileg is 
érdekelt versenyekkel és színes rendezvényekkel gazdagítva a park nyújtotta 
élményeket, illetve a térségben található egyéb szolgáltatókkal és programokkal 
együttműködve kapcsolt lehetőségeket kínálva. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

A) kb. 60 km összhosszúságú, különböző nehézségű és jellegű terepkerékpáros 
ösvény-hálózat 

• kb. 5 km flowtrail (a legkisebbek és nagyon kezdők számára is élvezetes gurulást 

kínál, ebben a hosszban Közép-Európa leghosszabb ilyen ösvénye lesz a jelenlegi 

adatok alapján) 

• kb. 3+7 km enduro trail (technikás, középhaladók és haladók számára készülő 

ösvények) 

• kb. 40 km singletrail (a legkisebbek és nagyon kezdők számára is élvezetes sport-

kerékpározást kínálnak) 

B) központi területen kb. 6 hektáron mini bikepark 
• northshore, slopestyle, dualslalom, enduro, singletrail, és 2000 m2-en 

aszfaltozott és föld pumpapályák kerülnek kialakításra 

• fejleszthető, bővíthető struktúra 

C) kiszolgáló épület  
• mosdóval, tusolóval, öltözővel, étteremmel, szervizzel, bolttal, kölcsönzővel, és 

előadóteremmel 

Célcsoport 
• minden 5-95 éves kerékpározni tudó, terepkerékpározásra, illetve outdoor 

aktivitásra affinitással rendelkező személy 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output 
minőségi, szolgáltatásokkal 
kiegészített terepkerékpáros ösvény-
hálózat 

60 km 2030 

eredmény 
a trailparkot használó 
terepkerékpárosok száma 

több tízezer vendég/év 2030 

hatás 
a térségben kerékpárosbarát 
szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák 
számának növekedése 

jelentősen nő 2030 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 900 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP 

A nyomvonalak kiépítése kb. 200 MFt, a központi 
kiszolgáló épület kiépítése kb. 700 MFt 
(ingatlanvásárlással) 

 

lehetőség szerint 



   
   

 
117 

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás 
a projektből egy rövid nyomvonal az Országos 

Bringapark Program keretében a 2021-es évben 
megvalósításra kerül 

 

hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje 

a projektben szereplő első lépcsőben 
kialakításra tervezett tartalom megvalósítására 

a teljes költség fedezetének rendelkezésre 
állása esetén kb. 12 hónap 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi hatósági támogatások és engedélyek megszerzése 

jogi - 

pénzügyi forrásszerzés 

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 20 6 hónap 
a nyomvonalak és a kiszolgáló épület tervezésének 
előkészületei folyamatban vannak 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

80  
folyamatban vannak 

Közbeszerzés    
Kivitelezés, 
megvalósítás 

800 12 hónap 
 

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok 
rendezettek? 

a nyomvonalak területe 
állami tulajdonú, a központi 

terület magántulajdon 

Szükséges-e 
ingatlanvásárlás, 
más tulajdonos 

bevonása? 

a park központi, kiszolgáló 
területének megvásárlása 

szükséges, ennek költsége kb. 
80 MFt 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve Mátra Trails Center Kft 

Üzemeltetés formája vállalkozásként 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

vállalkozásként 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi 
környezeti degradáció,a kockázat kezelésére szoros együttműködés a 
BNPI-vel és az Egererdő Zrt.-vel 

jogi - 

pénzügyi 
nem rentábilis, a kialakításához szükséges költséget nem tudja 
visszatermelni, csak a fenntartáshoz és 5 évenkénti fejlesztésekhez 
szükséges bevétel várható 

Várható bevételek 70 000 000 Ft/év 

állami támogatás - 

önkormányzati hozzájárulás - 

egyházi hozzájárulás - 

belépőjegyek - 

tagdíjak - 
bérleti díj, bérbeadás 15 000 000 

szponzoráció 20 000 000 

reklám, hirdetés 5 000 000 

egyéb, éspedig  

rendezvények 2 000 000 
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bolt, szerviz 10 000 000 

támogatói jegyek 10 000 000 

étterem 8 000 000 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 67 000 000 Ft/év 

rezsiköltség 12 000 000 

humán erőforrás 35 000 000 

alvállalkozói költségek - 

karbantartás 3 000 000 

biztosítás - 

hiteltörlesztés - 

marketing, hirdetés, PR 4 000 000 

egyéb, éspedig  

rendezvény szervezés 3 000 000 

étterem 5 000 000 

bolt, szerviz 5 000 000 

Marketing 

értékesítés módja önálló értékesítés 
árpolitika versenytársakhoz igazodó árazás 

marketing, kommunikáció önálló, a Mátra kommunikációjára építve 

 

  



   
   

 
119 

 Kerékpáros túraközpont, turisztikai információs pont kialakítása 

PK16 Kerékpáros túraközpont, turisztikai információs pont kialakítása 

Alapadatok 

Projektgazda Magyar Agrár-és Élettudomány Egyetem Károly Róbert Campus  

Partnerek Mátra Biker Sport Club, Gyöngyös Város Önkormányzata 

Helyszín 3200 Gyöngyös, Bene út 69. 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A Gyöngyös, Bene út 69 sz. alatt lévő "nádfedeles" épület eredeti funkciója 
turisztikai információs pont volt. INTERREG pályázat keretében teljeskörű felújítás 
és felszerelés megtörtént. Jelenleg üzemeltetési nehézsége miatt az épület zárva 
van.   
Az épületen belül kerékpáros és gyalogos túraközpont, turisztikai információs 
pont, ajándéküzlet, rendezvényhelyszín kerül kialakításra. Emellett az épületben 
borozó van kialakítva, amely borárusításra és fogyasztásra kulturált lehetőséget 
biztosít. A projekt keretében az épület felújítására, új funkcióra történő 
átalakítására kerül sor. Későbbi ütemben eszközbeszerzés is kapcsolódhat hozzá (pl. 
bérelhető kerékpárok, e-bike-ok). A területen konténerekből kerékpártárolási 
lehetőség kialakítható.  

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

1a. Kerékpáros túraközpont: kerékpár bérlés, javítás, túravezetés, kerékpáros 
versenyek, kerékpártúrák központja. Ehhez szükséges kerékpártároló konténerek 
elhelyezése. 
1b. Gyalogtúra és terepfutó központ: túravezetés, teljesítménytúrák, terepfutó 
versenyek központja.  
2. Turisztikai információs és ajándékközpont: állandó nyitvatartással térképek, 
információs anyagok, ajándéktárgyak, kerékpáros, túra és terepfutó tárgyak, 
kellékek, helyi termékek árusítása, túraszervezés, túravezetés, 
rendezvényszervezés 
3. Rendezvényhelyszín: az épületben kialakított konferenciateremben beltéri 
szakmai, tudományos, ismeretterjesztő vagy kulturális rendezvények 50 főig. Az 
épület előtt és körül kültéren nagyobb szabású kültéri rendezvények 
(színpadtechnikával). Elsősorban sport, gasztro és kulturális turisztikai 
rendezvények rendezésére alkalmas a helyszín. 
4. Borozó és borturisztikai fogadóközpont: az épület belsejében kialakított 
helyszínen borárusítás, borfogyasztás, az épület melletti pincében borkóstolók, 
borvacsorák rendezése. Igény szerint büfé kialakítása. 
5. Tereprendezés: az épület mellett található kert és park helyreállítása, 
pihenőterület kialakítása, a jelenlegi leromlott állapotú kerítés cseréje, 
modernizálása. 

Célcsoport 

• aktív turisták, elsősorban kerékpárosok, túrázók, kirándulók, terepfutók 

• családok (gyerekes kirándulók) 

• sportolók 

• helyi lakosság, rendezvények résztvevői 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output látogatók száma 80 000 fő 2030 

eredmény 
vendégszám 
vendégéjszakaszám 

107% 
105% 

2030 
2030 

hatás 
turizmusból származó bevétel 
helyi adóbevétel 

107% 
105% 

2030 
2030 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 29 Összköltség, EUR (ha releváns) - 
Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 
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hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás  80 

hitel   

magántőke egyetemi vagy vállalkozói forrás 20 

egyéb   

Megvalósítás ideje (év, -tól, -ig) 2021-2023 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi nagyobb rendezvények, illetve forgalom esetén környezetterhelés  

jogi 
az épület folyamatos lángmentesítése – a hatósági engedélyezés különös 
figyelmet igényel 

pénzügyi a működtetés forrásainak megteremtése 

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 3 2021-2022 az esetleges átalakítás vagy tereprendezés tervezése 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

6 2021-2022 
kizárólag a használatbavételhez és működéshez 
szükséges  engedélykérők beadása szükséges 

Közbeszerzés - - jelenleg nem ismert 

Kivitelezés, 
megvalósítás 

20 2021-2022 
jelenleg is használható állapotban van, 
lángmentesítés, új funkcióra történő átalakítása, 
karbantartás, tereprendezés szükséges 

Tulajdonos MATE 

A tulajdonviszonyok rendezettek?  igen 
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
nem 

Üzemeltetés, fenntartás 
Üzemeltető neve nem ismert 

Üzemeltetés formája alvállalkozó/bérlő 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

a központ üzemeltetését egy vagy több bérlő végzi 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi nagyobb rendezvények, illetve forgalom esetén környezetterhelés 

jogi - 

pénzügyi működtetési források folyamatos biztosítása 

Várható bevételek 85 000 000 Ft/év 

állami támogatás  

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek (túrák) 3 000 000  

tagdíjak  

bérleti díj, bérbeadás 12 000 000  

szponzoráció  5 000 000 

reklám, hirdetés  5 000 000 
egyéb, éspedig  

rendezvényszolgáltatás 40 000 000 

pályázati bevételek 20 000 000 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 63 000 000 Ft/év 

rezsiköltség  

humán erőforrás 42 000 000 

alvállalkozói költségek  

karbantartás 5 000 000 

pótlás  
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biztosítás 1 000 000 

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR 15 000 000 

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja önálló értékesítés 

árpolitika versenytársakhoz igazodó árazás 

marketing, kommunikáció önálló, a Mátra kommunikációjára építve 
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 Észak-Mátrai Aktív Családi Központkialakítása 

PK17 Észak-Mátrai Aktív Családi Központkialakítása 

Alapadatok 

Projektgazda magánszolgáltató 

Partnerek BNPI, Egererdő Zrt. 

Helyszín Parádsasvár 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A tervezett Észak-Mátrai Aktív Családi Központ a családoknak és kerérpározóknak 
nyújt teljes szolgáltatást a Mátrában, a 24. sz út mentén, Parádsasvár és Recsk 
között. Elektromos kerékpárbérléssel,- töltéssel, kerékpárszervízzel, pihenővel, 
kávézóval várják a túrázókat; a családok, gyerekek pedig természeti edutaintment 
programokban vehetnek részt – akár átutazóban vagy több napra megszállva a 
mobilapartmanokban. A környéken lévő mintegy 100km-nyi mellékút és az azokon 
keresztül elérhető természeti és egyéb látnivalók ideálisak több napos kerékpárral 
bejárható aktív programhoz az ideérkezőknek. A rendelkezésre álló 15000m2-es 
szabad terület kiválóan alkalmas emellett még sport-és egyéb rendezvények 
lebonyolítására is. Az idősebbek számára e-kerékpárok is bérelhetők. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

A kialakításra kerülő helyszín egyrészt a célzottan aktív pihenésre vágyó 
családoknak, sportolóknak nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek a sportoláshoz 
szükségesek, másrészt a környékre látogató és azon áthaladó turisták számára 
biztosít egy teljes infrastruktúrával ellátott, a régióban ma még egyáltalán nem 
létező megállópontot. A tervezett projekt főbb elemei: 

• kerékpárkölcsönző- és szerviz 

• Adventure Park 

• mini mobilapartmanok 

• rendezvényterem 

• főtér. pihenő 

• tusoló, vizesblokk 

• kerékpármosó 

• parkoló 

• üzletsor, streetfood trucks 

• digitális megoldások 

Célcsoport 
• aktív turisták, elsősorban kerékpárosok, túrázók, kirándulók, terepfutók 

• családok (gyerekes kirándulók) 

• időskorúak 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output    

eredmény Látogatószám 2000 fő/év 2026 

hatás    

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 800 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   
hazai forrás  70 

hitel  20 

magántőke  10 

egyéb   

Megvalósítás ideje (év, -tól, -ig) 2021-2025 

Projektmegvalósítás 
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Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi  

jogi  

pénzügyi  

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 80   

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

   

Közbeszerzés    

Kivitelezés, 
megvalósítás 

720   

Tulajdonos MATE 

A tulajdonviszonyok rendezettek?  
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve  

Üzemeltetés formája  

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi  

jogi  

pénzügyi  

Várható bevételek 150 000 000 

állami támogatás  
önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek (túrák) igen 

tagdíjak  

bérleti díj, bérbeadás igen 

szponzoráció  

reklám, hirdetés igen 

egyéb, éspedig  

rendezvényszolgáltatás igen 

programszervezés igen 

szállás igen 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások 120 000 000 

rezsiköltség 38 000 000 

humán erőforrás 57 000 000 

alvállalkozói költségek  

karbantartás 5 400 000 

pótlás  

biztosítás 480 000 

hiteltörlesztés  
marketing, hirdetés, PR 2 400 000 

egyéb 16 720 000 

Marketing 

értékesítés módja önálló értékesítés 

árpolitika versenytársakhoz igazodó árazás 

marketing, kommunikáció önálló, a Mátra kommunikációjára építve 
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 Via ferrata útvonal fejlesztése Holló-kőn 

PK18 Via ferrata útvonal fejlesztése Holló-kőn 

Alapadatok 

Projektgazda tervezés során vizsgálandó 

Partnerek tervezés során vizsgálandó 

Helyszín Pálosvörösmart, Holló-kő 
Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

Pálosvörösmart külterületén helyezkedik el a Hollókő nevű szikla, amely az 
alpinisták kedvenc sziklamászó helye. A Via Ferratázás hazánkban is egyre 
népszerűbb. Az önbiztosítással történő mászáshoz jól megtervezett, a biztonságot 
elsődlegesen szem előtt tartó kivitelezés szükséges. A helyszín kiválasztása is ennek 
megfelelően történik. Holló-kő eddig is egész évben korlátozás nélkül mászható 
mászóiskola, kb. 30 kiépített mászóúttal.  

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

A projekt keretében 3 db, egyenként 60-80 m hosszú Via Ferrata út kerül kiépítésre, 
egy kezdő, egy közepes és egy extrém nehéz fokozatú. A meglévő mászóutak 
biztosítási pontjai is kicserélésre kerülnek, így egy teljes, korszerű, biztonságos és 
természetes mászópark alakul ki. Új turisztikai termék megjelenhet a garantált 
programokban, csomagajánlatokban is. Ez lenne hazánk 4. vasalt útja, mely 
önmagában országos vonzerővel és várhatóan nagy sajtóvisszhanggal bír. 

Célcsoport • Kezdő és tapasztalt sziklamászók, kihívást kereső turisták 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output újonnan létesített via ferrata út 180-240 m  

eredmény látogatottság fő/év  

hatás    

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 9  Összköltség, EUR (ha releváns) - 
Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás központi költségvetés 85 

hitel   

magántőke GYTKE önerő 15 

egyéb   

Megvalósítás ideje (év, -tól, -ig) 2022-2023 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi  

jogi  

pénzügyi  

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 5   

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

15   

Közbeszerzés    

Kivitelezés, 
megvalósítás 

8980   

Tulajdonos  
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A tulajdonviszonyok rendezettek? igen 
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve később pontosítandó 

Üzemeltetés formája később pontosítandó 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

később pontosítandó 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi 
Megnövekedett látogatóforgalomból származó zavaró és szennyező 
hatások 

jogi  

pénzügyi  
Várható bevételek  

állami támogatás  

önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek igen 

tagdíjak igen 

bérleti díj, bérbeadás  

szponzoráció  

reklám, hirdetés  

egyéb, éspedig  

rendezvényszolgáltatás igen 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség  

humán erőforrás igen 

alvállalkozói költségek  

karbantartás igen 

pótlás igen 

biztosítás igen 

hiteltörlesztés talán 
marketing, hirdetés, PR igen 

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja  

árpolitika  

marketing, kommunikáció  
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 Zagyva-völgyi kerékpárút hiányzó szakaszainak kialakítása 

PK19 Zagyva-völgyi kerékpárút hiányzó szakaszainak kialakítása 

Alapadatok 

Projektgazda Magyar Közút Zrt.(önkormányzatok monzorciuma 

Partnerek AÖFK, Nógrád megyei Önkormányzat, érintett települési önkormányzatok 

Helyszín Jobbágyi-Szurdokpüspöki 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A Zagyva-völgyi kerékpárút az elmúlt években jelentős szakaszon kiépült: Hatvan-
Lőrinci-Apc és Szurdokpüspöki-Bátonyterenye között hamarosan összefüggő 
hálózaton lehet kerékpározni. A közeljövőben a hiányzó szakaszok tervezése is 
megkezdődik, melyek megvalósítását követően Hatvantól az országhatárig 
összefüggő, jó színvonalú térségi kerékpáros útvonal áll a kerékpárosok 
rendelkezésére. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

A Zagyva – völgyi kerékpárút hiányzó szakaszainak kialakítása kapcsán 2021-ben 
megkezdődik a tervezési munka 3 szakaszon: Jobbágyi-Szurdokpüspöki, Kisterenye-
2302. sz. út, valamint Salgótarján-országhatár között. AZ összességében 17 km-es 
szakaszra engedélyes és kiviteli terv készül, mely alapján a 2021-27-es időszakban 
megvalósulhat a projektek kivitelezése is. A Mátra aktív turizmusa szempontjából a 
Jobbágyi-Szurdokpüspöki szakasz kiépítése kulcsfontosságú, hiszen ezzel a térség 
megközelíthetősége és a Mátra körbekerékpározhatósága is megvalósulhat 
biztonságos körülmények között (az EV 14 kiépítését követően nagyrészt kiépített 
kerékpárúton). 

Célcsoport • kerékpáros családok, túrázók, e-bike-osok 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output 
újonnan kialakított térségi 
kerékpárút hossza (Jobbágyi-
Szurdokpüspöki között) 

kb. 5 km 2027 

eredmény 
Zagyva-völgyi kerékpárutat 
használók számának növekedése 

110% 2027 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 400 MFt Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP TOP+ 100% 

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás   

hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje  2021-2022 (tervezés), 2023-2026 (kivitelezés) 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi vizsgálni szükséges 

jogi vizsgálni szükséges 

pénzügyi állami támogatással tud megvalósulni 

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 10  közbeszerzés előtt áll a tervezés 

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

   

Közbeszerzés    
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Kivitelezés, 
megvalósítás 

400   

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok rendezettek? 
nem 

ismert 
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve vizsgálni szükséges (Magyar Közút Zrt. és települési önkormányzatok) 

Üzemeltetés formája nem ismert 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

nem ismert 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi nem ismert 
jogi nem ismert 

pénzügyi nem ismert 

Várható bevételek  

állami támogatás - 

önkormányzati hozzájárulás - 

egyházi hozzájárulás - 

belépőjegyek (túrák) - 

tagdíjak - 

bérleti díj, bérbeadás - 

szponzoráció - 

reklám, hirdetés - 

egyéb, éspedig  

rendezvényszolgáltatás - 

pályázati bevételek - 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség - 

humán erőforrás - 

alvállalkozói költségek - 

karbantartás nem ismert 
pótlás - 

biztosítás - 

hiteltörlesztés - 

marketing, hirdetés, PR - 

egyéb, éspedig - 

Marketing 

értékesítés módja - 

árpolitika - 

marketing, kommunikáció Mátra aktív turisztikai kommunikáció részeként 

 

 A verpeléti Vár-hegy környezetrendezése 

PK20 A verpeléti Vár-hegy környezetrendezése 

Alapadatok 

Projektgazda BNPI 

Partnerek BNPI (később pontosítandó) 

Helyszín Verpelét, Vár-hegy 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

A hazánkban is egyedülálló értéknek, geológiai bemutatóhelynek tekinthető Vár-
hegyre vezető útvonal mentén szükséges az invazív növényzet ritkítása, a 
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balesetveszélyes lépcsők, korlátok cseréje, javítása, az információs táblák cseréje, a 
természetes kilátópontok rendbe tétele környezetileg is fenntartható módon. A 
fejlesztés a Bükk-vidéki Geoparkhoz is illeszkedik. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• növényzet rendbe tétele 

• lépcsők, korlátok cseréje, javítása 

• természetes kilátópontok növényzettől való megtisztítása 

• információs táblák javítása, cseréje 

Célcsoport • gyalogos és kerékpáros turisták 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output felújított túraútvonal hossza m 2023 

eredmény rendezett zöldterület nagysága m2 2023 

hatás látogatószám fő/év 2025 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft 10 Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás   

hitel   

magántőke BNPI saját forrása 100 

egyéb   

Megvalósítás ideje (év, -tól, -ig) 2021-2023 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 
környezetvédelmi A védett terület károsodása 

jogi Tulajdonviszonyok, üzemeltető tisztázása ti 

pénzügyi  

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés 0,5   

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

0,5   

Közbeszerzés    

Kivitelezés, 
megvalósítás 

9   

Tulajdonos  

A tulajdonviszonyok rendezettek?  
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve Később pontosítandó 

Üzemeltetés formája Később pontosítandó 

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

Később pontosítandó 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi 
A megnövekedett turistaforgalomból származó környezetkárosítás, 
szennyezés, rongálás 

jogi  

pénzügyi  

Várható bevételek  

állami támogatás igen 
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önkormányzati hozzájárulás  

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek (túrák)  

tagdíjak  

bérleti díj, bérbeadás  

szponzoráció  

reklám, hirdetés  

egyéb, éspedig  

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség  

humán erőforrás  

alvállalkozói költségek  

karbantartás igen 

pótlás igen 

biztosítás  

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR  
egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja  

árpolitika  

marketing, kommunikáció  
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 A Mátra brand erősítése 

PK21 A Mátra brand erősítése 

Alapadatok 

Projektgazda „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

Partnerek TDM-ek, térségi szolgáltatók 

Helyszín Mátra térsége 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

Az egységes Mátra arculat kialakítása és kommunikálása minden felületen. 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• matra.hu domain név megvásárlása 

• egységes arculat kialakítása 

• weboldal és mobil applikáció kialakítása, folyamatos frissítése 

Célcsoport • aktív turisták, turisták 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output 
Működő, folyamatosa frissülő 
weboldal 

1 db 2022 

eredmény Weboldal látogatottsága fő 2023 

hatás 
weboldalon keresztül foglalt 
szolgáltatások száma 

db 2024 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft n.a. Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   
hazai forrás   

hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje 2021-től folyamatos 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi nem releváns 

jogi weboldal tulajdonviszonyának rendezése, a legyártott tartalmak szerzői jogai 

pénzügyi forrás rendelkezésre állása 

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés    

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

   

Közbeszerzés    
Kivitelezés, 
megvalósítás 

   

Tulajdonos „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

A tulajdonviszonyok rendezettek? 
nem, a weboldalt meg kell vásárolni, a legyártott tartalmak 

szerzői jogi, felhasználói viszonyait rendezni kell 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

Üzemeltetés formája  
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Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi  

jogi  

pénzügyi A fenntartás anyagi forrásainak előteremtése 

Várható bevételek  

állami támogatás  

önkormányzati hozzájárulás igen 

egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek  

tagdíjak igen 

bérleti díj, bérbeadás  

szponzoráció igen 

reklám, hirdetés igen 

egyéb, éspedig  
értékesítésekből származó jutalék igen 

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség igen 

humán erőforrás igen 

alvállalkozói költségek igen 

karbantartás  

pótlás  

biztosítás  

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR igen 

egyéb, éspedig  

Marketing 

értékesítés módja  

árpolitika  

marketing, kommunikáció  
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 Értékesítés, promóció 

PK22 Értékesítés, promóció 

Alapadatok 

Projektgazda „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

Partnerek TDM-ek, térségi szolgáltatók 

Helyszín Mátra térsége 

Projekt tartalma 

Projekt rövid 
ismertetése 

On-line és off-line promóció, értékesítés, élménycsomagok kialakítása, 
promótálása, garantált programok, túrák szervezése 

Szakmai tartalom, 
projektelemek 
(műszaki 
megoldások) 

• Az utazási weboldalakon való on-line jelenlét 

• on-line kampányok lefolytatása 

• Off-line promóció (TV, rádió reklámok, utazási műsorok, magazinok, PR cikkek 
stb.) 

• Térképek, turisztikai kiadványok, útikönyvek elkészítése 

• csomagajánlatok kidolgozása, minden csatornán át történő promótálása 

• Mátra kártya bevezetése 

• Garantált túrák szervezése 

• Aktív turizmushoz kapcsolódó rendezvények szervezése 

Célcsoport • aktív turisták 

Várható 
számszerűsített 
eredmények 

Indikátor neve érték mértékegységgel céldátum, év 

output Garantált túrák száma db  

eredmény 
A Mátrába látogató aktív turisták 
száma 

fő  

hatás 
Mátrában keletkezett IFA-bevételek 
változása 

+10% 2028 

Pénzügy, ütemezés 

Összköltség, millió Ft n.a. Összköltség, EUR (ha releváns) - 

Fejlesztési forrás Megnevezés Megoszlás, % 

hazai OP   

egyéb EU-s forrás   

hazai forrás   
hitel   

magántőke   

egyéb   

Megvalósítás ideje (év, -tól, -ig) 2021-től folyamatos 

Projektmegvalósítás 

Projektmegvalósítás kockázata 

környezetvédelmi  

jogi  

pénzügyi A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása 

Megvalósítás 
szakaszai 

Költség, 
millió Ft 

Időtartam  Jelenlegi állapot/előkészítettség ismertetése 

Tervezés, előkészítés    

Egyeztetések, 
engedélyeztetés 

   

Közbeszerzés    

Kivitelezés, 
megvalósítás 

   

Tulajdonos n.é. 
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A tulajdonviszonyok rendezettek?  
Szükséges-e ingatlanvásárlás, más 

tulajdonos bevonása? 
 

Üzemeltetés, fenntartás 

Üzemeltető neve „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft. 

Üzemeltetés formája  

Üzemeltetés szervezeti 
feltételei és keretei 

 

Üzemeltetés kockázata  

környezetvédelmi  

jogi  

pénzügyi  

Várható bevételek  

állami támogatás  

önkormányzati hozzájárulás igen 
egyházi hozzájárulás  

belépőjegyek  

tagdíjak igen 

bérleti díj, bérbeadás  

szponzoráció igen 

reklám, hirdetés igen 

egyéb, éspedig  

Várható üzemeltetési költségek, kiadások  

rezsiköltség igen 

humán erőforrás igen 

alvállalkozói költségek igen 

karbantartás  

pótlás  

biztosítás  

hiteltörlesztés  

marketing, hirdetés, PR igen 

egyéb, éspedig  

Marketing 
értékesítés módja  

árpolitika  

marketing, kommunikáció  
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IV.2.2 Továbbgondolásra javasolt projektek 

A továbbgondolásra javasolt projektek előkészítettségben nem állnak úgy, hogy közeljövőbeli 

megvalósításuk megtörténhessen, ugyanakkor fontosságuk, a mátrai aktív turizmusra való hatásuk 

miatt fontos megkezdeni ezek részletes megvalósíthatósági vizsgálatát, akár tervezését. 

 Kékestető-Mátrafüred zipline és hullámvasút-zipline lecsúszópálya 

PT1 Kékestető-Mátrafüred zipline és hullámvasút-zipline lecsúszópálya 

ALAPADATOK 

Projektgazda jelenleg nem ismert magánvállalkozás 

(Lehetséges) 
partner(ek) 

AÖFK, BNPI, Egererdő Zrt. 

Helyszín Kékestető - Mátrafüred 

PROJEKT TERVEZETT TARTALMA 

Projekt célja 

A Kékestető hegytömege kiváló lehetőséget kínál új extrém aktivitások kiépítésére, s 
a Mátrafüred és a csúcs közötti közel 700 méteres szintkülönbség egyedülálló 
hazánkban. Ennek a jelentős szintkülönbségnek a kihasználásával megépíthető 
Európa leghosszabb zipline rendszere, amely komoly vonzerőt jelenthet még a 
környező országok lakosai számára is. A terepadottságok kihasználásával 
megépíthető az ország első "Roller Coaster Zipline" pályája is. 

Projekt rövid 
ismertetése, a főbb 
projektelemek 

A zipline pálya acél tornyok, platformok közt kifeszített drótkötélen halad. 
Használatához hegymászó beülő, sisak és speciális csiga szükséges. 
A Roller Coaster Zipline fákhoz, vagy telepített oszlopokhoz drótkötéllel rögzített 
speciális sínpálya. Használatához speciális beülő, sisak és speciális csiga szükséges. 

JELENLEGI PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK 

• természetvédelmi szempontok,  

• adrenalin parkhoz hasonló funkció 

TOVÁBBI TEENDŐK, FELADATOK (ÜTEMEZÉSSEL) 

részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése (2022-2023) 

 Régi tévétorony hasznosítása 

PT2 Régi tévétorony hasznosítása 

ALAPADATOK 

Projektgazda magánvállalkozás 

(Lehetséges) 
partner(ek) 

- 

Helyszín Kékestető – Régi tévétorony 

PROJEKT TERVEZETT TARTALMA 

Projekt célja A régi tévétorony épületében aktív turizmushoz köthető szálláshelyek kialakítása 

Projekt rövid 
ismertetése, a főbb 
projektelemek 

A korábban szállodaként is üzemelő régi torony területén magán, vagy állami 
beruházás keretében valósulhat meg rekonstrukció, majd új funkció kialakítása. Az 
épület jó lehetőséget kínál bakancsos turisták számára olcsó szálláslehetőség 
létrehozására. Az épület elhelyezkedése, mérete közösségi funkció elhelyezésére is 
alkalmassá teszi, ami alapvetően akkor realizálódhat, ha az épület köztulajdonban 
marad. 

JELENLEGI PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK 

• az új tulajdonos nem ismert; ezáltal a tulajdonosi szándék sem 

TOVÁBBI TEENDŐK, FELADATOK (ÜTEMEZÉSSEL) 

tulajdonosi viszonyok tisztázása, tulajdonosi szándékok megismerése (2021) 
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 Mátrai Gyógyintézet területén található kihasználatlan épületek, területek 

hasznosítása 

PT3 
Mátrai Gyógyintézet területén található kihasználatlan épületek, területek 

hasznosítása 

ALAPADATOK 

Projektgazda Mátrai Gyógyintézet 

(Lehetséges) 
partner(ek) 

 

Helyszín  

PROJEKT TERVEZETT TARTALMA 

Projekt célja 

A Mátrai Állami Gyógyintézet területén több, részben építészeti szempontból is 
értékes, korábban a Kékes különleges klimatikus adottságait sikerrel kihasználó 
épület található jelenleg leromlott állapotban, funkció nélkül. A projekt ezen 
épületek felújításával javasol elsősorban szálláshelyeket kialakítani több célcsoport 
részére 

Projekt rövid 
ismertetése, a főbb 
projektelemek 

Az elsődleges funkció a Gyógyintézet jelenlegi feladatainak kiterjesztését jelentheti 
(pl. poszt-COVID kezelés), de lehetőség nyílhat magánberuházások keretében 
alacsony kategóriájú szálláshelyek kialakítására is egyes épületekben. 

JELENLEGI PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK 

• A fokozottan védett területen álló épületek hasznosíthatóságának, funkcióinak meghatározása 

TOVÁBBI TEENDŐK, FELADATOK (ÜTEMEZÉSSEL) 

Hasznosítási tanulmányterv kidolgozása (2021-2024) 

 

 Galyatetői biatlon és sífutó centrum felújítása  

PT4 Galyatetői biatlon és sífutó centrum felújítása 

ALAPADATOK 

Projektgazda Magyar Sí Szövetség 

(Lehetséges) 
partner(ek) 

Egererdő Zrt., BNPI, Mátraszentimre Önkormányzata 

Helyszín Szuha külterület 

PROJEKT TERVEZETT TARTALMA 

Projekt célja 

Galyatetői biatlon- és sífutó centrum felújítása, négyévszakos használatára a mai 
követelményeknek megfelelő biatlon-, sífutó és síroller komplexum kialakítása. A 
létesítmény jelen fizikai állapotában nem alkalmas sportesemény megrendezésére és 
a szabadidősport igényeinek korszerű kiszolgálására, jogi helyzete rendezetlen, de a 
meglévő infrastruktúra felújításával vonzóvá tehető. 

Projekt rövid 
ismertetése, a főbb 
projektelemek 

Első lépésben a kiszolgáló épületek felújítása szükséges (a melegedő célját szolgáló 
helyiség felújítása). A nagyívű tervek kidolgozása előtt szükséges a jelenlegi 
létesítmények és környezetük jogi helyzetének tisztázása. A korábban kialakított 
létesítmények közül a Magyar Sí Szövetség tulajdonát képező, korábban 
szálláshelyként működő épülethez közvetlenül csatlakozó egyesületi építmény 
tulajdonjogának megszerzését követően a két létesítményt egy egységként 
kezelhető.  
A létesítményhez tartozó pályák és lőtér felújítása is szükséges. A területen található 
2 km hosszúságú aszfaltburkolattal ellátott rész felújítása elsősorban a versenyzők 
részére majd a kezdő, a sírollerrel, mint a sífutás nyári változatával még csak 
ismerkedő számára nyújthat lehetőséget a kezdő lépések megtételére és 
gyakorlásra. 
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A lőtér többcélú felhasználását lehetővé tevő kialakítása is cél, mivel engedélyezett 
lőtérként gyakorlási lehetőséget adhat a sportlövészet iránt érdeklődők számára is. 
A Sportcentrum hosszútávú fejlesztései között szerepel egy legalább 25-30 fő 
befogadására alkalmas szálláshely kiépítése, amely alkalmas lehet vándortábor 
programok állomáshelyének kialakítására is. Szükséges a jelenlegi pálya 
továbbfejlesztés is egy 3,5 km hosszúságú és 4 m szélességű aszfaltozott kör 
kialakításával, ami nyári időszakban a sírollerezés gyakorlására szolgálhat, és akár 
kerékpáros útvonalként is használható, téli időszakban pedig a sífutó pálya 
kialakítását és hosszabb időszakon keresztüli megőrzését szolgálná. 

JELENLEGI PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK 

• tulajdonviszonyok rendezetlensége 

• Natura2000 érintettség, amely különösen a jelentős földmunkákkal járó beavatkozások esetében 
problémás 

• A hópótlást, hóágyúzást a nemzeti park nem támogatja. 

TOVÁBBI TEENDŐK, FELADATOK (ÜTEMEZÉSSEL) 

• helyrajzi számok rendezése, tulajdonviszonyok tisztázása 

• BNPI-vel, egyéb hatóságokkal való előzetes egyeztetés a projekt (tervezett) tartalmára vonatkozóan 

• a komplexum kialakítására és működtetésére részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-
haszon elemzés elkészítése (2022-2023) 

 

 Longboard pálya kialakítása Abasáron 

PT5 Longboard pálya kialakítása Abasáron 

ALAPADATOK 

Projektgazda jelenleg nem ismert 

(Lehetséges) 
partner(ek) 

jelenleg nem ismert 

Helyszín Abasár és Sár-hegy közötti szerpentin 

PROJEKT TERVEZETT TARTALMA 

Projekt célja 

Abasárról a Szent Anna-tó felé vezető szerpentinen egy olyan longboard pálya 
kialakítására kerülhet sor, ahol a kezdő longboardosok és rutinosabb slide-olók is 
megtalálhatják a számításaikat, amely egy új célcsoport számára teheti vonzóvá a 
térséget. Fontos, hogy a potenciális útvonalakat, szakaszokat a balesetek elkerülése 
végett a gyalogos, kerékpáros és gépjárműforgalomtól elzárt helyen alakítsák ki.  

Projekt rövid 
ismertetése, a főbb 
projektelemek 

A pálya 1,3km hosszú, átlagos lejtése majdnem 9%, 5 hajtűkanyar és számtalan 

kisebb, de nehéz kanyar van rajta. Ez a legizgalmasabb és legtechnikásabb 

magyarországi longboard spot. A pálya túlnyomó részt elég biztonságosnak 

mondható: van hely kicsúszni, és nincsenek fák, nagyobb sziklák. 

JELENLEGI PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK 

• a szerpentin közútként is funkcionál, így személygépjármű-forgalommal számolni kell 

• természetvédelmi érintettség 

TOVÁBBI TEENDŐK, FELADATOK (ÜTEMEZÉSSEL) 

• hatóságokkal való egyeztetés 

• tervek elkészítése (2022-2023) 
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 Harkály Ház szolgáltatásainak további fejlesztése 

PT6 Harkály Ház szolgáltatásainak további fejlesztése 

ALAPADATOK 

Projektgazda BNPI 

(Lehetséges) 
partner(ek) 

- 

Helyszín Mátrafüred, Parádi u. 6. 

PROJEKT TERVEZETT TARTALMA 

Projekt célja 

A mátrafüredi Harkály Ház ökoturisztikai és környezeti nevelési központja, amely 
2020-ban nyílt meg a Mátra új déli kapuja, mely többek között egy látványos 
interaktív kiállításnak is otthont ad. Látogatottsága, elhelyezkedése lehetőséget kínál 
arra, hogy a gyalogos és kerékpáros turisták számára látogatóközpontként, 
fogadópontként funkcionáljon, illetve a későbbiekben szálláshelyek kialakítására is 
lehetőség nyílhat. 

Projekt rövid 
ismertetése, a főbb 
projektelemek 

A projekt konkrét tartalma még nem ismert. 

JELENLEGI PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK 

• Harkály-Ház fejlesztésének építészeti kötöttségei 

• parkolási nehézségek 

TOVÁBBI TEENDŐK, FELADATOK (ÜTEMEZÉSSEL) 

• felmérni, hogy milyen szolgáltatásokra van igény 

• üzemeltethetőség vizsgálata 

• üzleti terv, költség-haszon elemzés elkészítése (2022-2023) 

 Kaland- és élménypark kialakítása a Farkasmályi kőbányában 

PT7 Kaland- és élménypark kialakítása a Farkasmályi kőbányában 

ALAPADATOK 

Projektgazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

(Lehetséges) 
partner(ek) 

nem ismert 

Helyszín Gyöngyös-Farkasmály 

PROJEKT TERVEZETT TARTALMA 

Projekt célja 
Gyöngyös város közelségében, a felhagyott kőbánya hasznosításával aktív 
élményközpont létrehozása. 

Projekt rövid 
ismertetése, a főbb 
projektelemek 

A Sár-hegy oldalában fekvő, andezittufába vájt történelmi pincesor közelében 

található, már nem működő kőbánya területén számos aktivitást nyújtó kalandpark 

(pl. mászófal, canopy pálya, kalandpark), bográcsozó-, nyársaló hely, esetleg egy 

szabadtéri színpad is kialakítható. 

JELENLEGI PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK 

• a Mátrába tervezett, hasonló szolgáltatás nyújtó kalandparkok egymásnak jelenthetnek konkurenciát 

TOVÁBBI TEENDŐK, FELADATOK (ÜTEMEZÉSSEL) 

• A projekt részletes kidolgozása, hatóságokkal való (előzetes) egyeztetések lefolytatása 

• Tervek, költség-haszon elemzés elkészítése (2022-2023) 
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 Gyöngyöspatai kilátófejlesztés 

PT8 Gyöngyöspatai kilátófejlesztés 

ALAPADATOK 

Projektgazda Gyöngyöspata Önkormányzata  

(Lehetséges) 
partner(ek) 

BNPI, Egererdő Zrt. 

Helyszín Gyöngyöspata 

PROJEKT TERVEZETT TARTALMA 

Projekt célja 
Gyöngyöspatán új kilátó építése, amely a térség attraktivitását is növeli. A kilátó 
helyszínére több hegycsúcs is felmerült, a BNPI a Kecske-kőt preferálja. 

Projekt rövid 
ismertetése, a főbb 
projektelemek 

Épített kilátó létesítése, amely a Mátra délnyugati kapujában jelentős 

attrakciófejlesztést jelentene, kiváló panorámával, melynek tövében fut majd az 

EV14 kerékpárút, ill. a Mária-út is, így látogatottságát azok is növelhetik. 

JELENLEGI PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK 

• A projekt még csak ötlet szinten létezik 

• a helyszín nem tisztázott, természetvédelmi szempontok is meghatározóak a helyszínválasztásban (pl. 

Vár-hegy ellenében) 

TOVÁBBI TEENDŐK, FELADATOK (ÜTEMEZÉSSEL) 

• helyszín tisztázása; a kilátó építéséhez a BNPI-vel, Egererdővel, egyéb hatóságokkal való egyeztetés  

• kapcsolódó túraútvonalak kialakítása (pl. EV14), a meglévők rendbe tétele 

 

 Mátrai ércbányászat bemutatása 

PT9 Mátrai ércbányászat bemutatása 

ALAPADATOK 

Projektgazda nem ismert 

(Lehetséges) 
partner(ek) 

Mecsekérc Zrt., Ásványok Háza, Mátra Ásványház, Gyöngyösoroszi Község 
Önkormányzat, Mátraszentimre Község Önkormányzat 

Helyszín Gyöngyösoroszi, Károlytáró, Mátraszentimre  

PROJEKT TERVEZETT TARTALMA 

Projekt célja 

A Mátra bányászati hagyományainak bemutatására és egyedi aktív turisztikai 
attrakciófejlesztésre kiváló lehetőséget kínál a felhagyott bányászati infrastruktúra 
hasznosítása. A projekt célja egyrészről a jelenleg tájsebként megjelenő 
bányaterületek aktív turisztikai hasznosítása másrészről egy unikális turisztikai 
attrakciófejlesztés, amelyhez kapcsolódik a mátrai ércbányászat bemutatása, s 
egyedi élményelemek a hegy gyomrában és a felszínen. 

Projekt rövid 
ismertetése, a főbb 
projektelemek 

A felhagyott ércbánya megmaradó táróiban bányavasút, bányafelvonó 

hasznosításával túrázási, kerékpározási lehetőségek kialakítása, kiszolgáló és 

vendéglátó létesítményekkel. A Kőparkban az ércbányászat történetét és 

ásványokat bemutató kiállítás, ásvány feldolgozás, tanösvény kialakítható, 

ásványgyűjtő túrák, ismeretterjesztés, Rock Balancing – Rock Stacking (kő 

egyensúlyozás) környezetkímélő gyakorlása, kavicskép, aranymosás, Mátraszentimre 

(a bánya „magaslati” része) kilátó, egyedisége miatti egyéb vonzerő (speciális 

fotózás, forgatási helyszín stb.). Megfelelő visszamaradó táróméret esetén 

kerékpározási lehetőség (mint pl.: Paca-hegy Szlovéniában, vagy Karintiában) 

JELENLEGI PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK 
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• A fejlesztéssel érintett területek nem tisztázottak, a tulajdonviszonyok sem egyértelműek, valamint a 

természetvédelmi érintettség kérdése is felmerül 

• A projekt keretében tervezett bizonyos turisztikai projektelemek (pl. bányavasút stb.) 

megvalósíthatósága kérdéses 

• A beruházás műszaki tartalma nem tisztázott 

• Üzemeltethetőség kérdésköre nem tisztázott 

TOVÁBBI TEENDŐK, FELADATOK (ÜTEMEZÉSSEL) 

• Nemzeti parkkal, Egererdő Zrt-vel, egyéb hatóságokkal való előzetes egyeztetések lefolytatása 

• részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése (2022-2023) 

 

 Pásztói látogatóközpont kialakítása 

PT10 ENJOY Park és látogatóközpont kialakítása Pásztón 

ALAPADATOK 

Projektgazda Nógrád-Novohrad Geopark 

(Lehetséges) 
partner(ek) 

Pásztó város Önkormányzata 

Helyszín Pásztó 

PROJEKT TERVEZETT TARTALMA 

Projekt célja 
A Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztéseként a Geopark kapujában látogatóközpont 
tervezett, mely a Mátra felé is belépési pontjaként működhet.  

Projekt rövid 
ismertetése, a főbb 
projektelemek 

Az élménypark részei: 

• Kültéri tematikus kalandpark  

• Beltéri, kb 1000 négyzetméteres high-tech digitális kalandpark  

• Gasztrocentrum  

• Tourinform iroda  

• Túracentrum  

• Tematikus apartman szállások 

JELENLEGI PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK 

nem ismert, a részletes tervezés, előkészítés folyamatban van. 

TOVÁBBI TEENDŐK, FELADATOK (ÜTEMEZÉSSEL) 

A projekt a Nógrád-Novohrad Geopark projektje, de a Mátra is a hatásterülethez tartozik, s érdemes lenne 

szoros együttműködést kialakítani a fejlesztés során. 
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IV.2.3 Hálózatos projektek 

 Parkolók kialakítása 

PH1 Parkolók kialakítása 

Mi a projekt 
célja? 

A Mátra belépési pontjain és a főbb attrakciók környezetében szükséges a megfelelő parkolási 
kapacitás kialakítása úgy, hogy lehetőség szerint minél kevesebben menjenek fel a Mátra magasabb 
területeire autóval. A parkolási problémák kezelését lehetőség szerint a Mátra minél alacsonyabb 
zónáiban kell megoldani, a kialakított nagy kapacitású parkolókból tisztább eszközökkel (kisvasút, 
elektromos busz, felvonók) biztosítva a feljutást. A parkolókban megfelelő mennyiségű elektromos 
töltőállomás-kapacitás létesítése, valamint fásítás is szükséges. Cél, hogy Kékestetőn a közcélú 
parkolás minimalizálható (akár tiltott) legyen. A parkolófejlesztésnél a természetvédelmi 
szempontok, a minél kisebb területfelhasználás figyelembevétele szükséges. 

Tevékenység 

A Mátrában meglévő parkolóhelyek fejlesztése szükséges, különösen a Központi-Mátrában és a 
turisztikai csomópontokban. 

A legfontosabb fókuszpontok Mátraháza térségében körvonalazódnak: 

• Mátraháza korábbi parkoló újranyitása, rendezése (akár 1200 szgk, 100-150 busz parkoló 
kialakításával), 2. ütemben pedig a jelenlegi mátraházi parkoló területén, parkolóház, 
mélygarázs építése is szóba jöhet 

• a Honvéd-üdülőnél a meglévő parkoló fejlesztése jelentős kapacitásnövelés nélkül, de 
rendezettebb körülmények között valósulhat meg, elsősorban túrázók számára  

• a volt Vörösmarty-turistaháznál a parkoló infrastruktúra felújításával (kb. 100 férőhely) 
csökkenthető a terhelés Mátraházán 

Mindezekhez intelligens parkolási rendszer kialakítása, a Kékestetőre vezető út személyautó 
forgalmának korlátozása, behajtási zónák kialakítása is tartozik. 

Ugyanakkor fontos lenne a parkolás még alacsonyabb zónákban való kialakítása, melyre lehetőségek 
kínálkoznak pl. Gyöngyös, Farkasmály, Mátrafüred, Parád térségében is. Ugyanígy a Mátra egyéb 
belépési pontjain kisebb parkolófejlesztések történhetnek. 

Forrás központi költségvetésből 

Működtetés, 
üzemeltetés 

a parkolási infrastruktúra fenntarthatóságának biztosítására fizetős parkolás kialakítására is sor 
kerülhet 

Lehetséges 
projektgazda 

BMSK 

Közreműködő 
Partner 

AÖFK, Magyar Közút Zrt., Egererdő Zrt., BNPI, Gyöngyös város Önkormányzata, egyéb települési 
önkormányzatok 

Főbb 
projektelemek 

• Kékestető intelligens parkolási és behajtási rendszer 

• Autóbuszos kapcsolat fejlesztése, illesztése az intelligens közlekedési rendszerbe 

Ütemezés 
a feladat mielőbbi elkezdése szükséges, a probléma kezelése elsőrendű a Mátra aktív turisztikai 
fejlesztése szempontjából 

2021-2022 2023-2025 2026-2027 2028-2030 2030 után 

• tervezés • kivitelezés •  •  •  

• Kékestető intelligens parkolási és behajtási rendszer 

• Autóbuszos kapcsolat fejlesztése, illesztése az intelligens 
közlekedési rendszerbe •  •  
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 Tematikus túraútvonalak, (digitális) tanösvényfejlesztés 

PH2 Tematikus túraútvonalak, (digitális) tanösvényfejlesztés 

Mi a projekt 
célja? 

A projekt célja a Mátra térségében élményközpontú tematikus útvonalak kialakítása, ill. a meglévő 

tanösvények fejlesztése a digitalizáció vívmányaival ötvözve. Lényeges szempont, hogy a kialakítandó 

útvonalak mind tematikájukban, mind területi elhelyezkedésükben egyedi értékeket mutassanak be, 

tárjanak fel, s lehetőség szerint törekedjenek interaktivitásra is. Kerülni kell az azonos tematika 

mentén, nagy területi koncentrációban megvalósuló, erőforrásigényes fenntartással járó, nem 

élményközpontú útvonalak kialakítását.  

Tevékenység 

A tematikus útvonalak kapcsán a legnagyobb igény a borutak kialakítására mutatkozik, amely 
lehetőséget biztosít a bor és az aktív turizmus összekapcsolására, gyalogos, kerékpáros túrák 
kialakítására. Ugyanígy a kiemelt természeti értékek bemutatása (pl. arborétumok, erdőrezervátum) 
bemutatására is érdemes nagyobb hangsúlyt helyezni elsősorban szakvezetett túrákkal.  

A tanösvények tekintetében a meglévő útvonalak élményalapú fejlesztése, kis számban egyedülálló 
értékeket bemutató (digitális) tanösvények kialakítása, a kialakítás lehetőségeinek (és 
szükségességének) vizsgálata, valamint a meglévő tanösvények egységes minőségbiztosítási rendszer 
alapján történő felmérése és fejlesztése szükséges. 

Forrás központi költségvetés, aktív turisztikai alap 

Működtetés, 
üzemeltetés 

BNPI, Egererdő Zrt, MTSZ, civil szervezetek, önkormányzatok 

Lehetséges 
projektgazda 

BNPI, Egererdő Zrt, civil szervezetek, önkormányzatok 

Közreműködő 
Partner 

AÖFK, TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt, önkormányzatok, MTSZ 

Főbb 
projektelemek 

• Kilátóról kilátóra túraútvonal ki nem használt kilátópontok fejlesztésével a Kékestetőn 

• Erdőrezervátumok tematikus túrákkal történő felfedezése szakvezetéssel 

• Meseösvény kialakítása Kékestetőn 

• Tuzsoni arborétumban tematikus utak kialakítása 

Ütemezés 2021-től folyamatosan 

2021-2022 2023-2025 2026-2027 2028-2030 2030 után 

• Tuzsoni 
arborétumban 
tematikus utak 
kialakítása 

• Kilátóról kilátóra 
túraútvonal ki nem 
használt 
kilátópontok 
fejlesztésével a 
Kékestetőn 
Erdőrezervátumok 
tematikus túrákkal 
történő felfedezése 
szakvezetéssel 

• Meseösvény 
kialakítása 
Kékestetőn 
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 Terepfutókörök kialakítása 

PH3 Terepfutókörök kialakítása 

Mi a projekt 
célja? 

A terepfutás népszerűségének növekedése, az egyre nagyobb volumenű felhasználói igények felvetik, 
hogy rendezett körülmények között terepfutókörök legyenek kialakítva, különösen a frekventáltabb 
területeken (pl. nagyobb városoknál, esetleg tavak térségében), táblázással, online track-ek 
kialakításával, térségi marketinggel támogatva. 

Tevékenység 

A Mátra különböző részein, elsősorban jól 
megközelíthető helyekről indított terepfutókörök 
kialakítása. Javasolt a futókörökhöz tartozó táblák, 
online és off-line tartalmak, vízvételi lehetőségek 
kialakítása. 

A táblákon útvonalanként rövid leírással, tippekkel 
(kiknek ajánlott) illetve domborzati képpel. Az útvonalat 
javasolt jellel is festeni.  

Érdemes olyan területeken létrehozni, ahol eleve sokan 
járnak futni, ami biztonságos, szép természeti 
környezetben alakítható ki, jól megközelíthető. A 
parkolóban javasolt vízvételi lehetőséget kialakítani. 

Minderre 1. ütemben a Sár-hegy térsége ajánlott a 
térképen jelölt 3 útvonalon. 

Későbbi ütemben a Nyugati-Mátrában pl. Pásztó, 
Szurdokpüspöki vagy Bátonyterenye térségében is 
kialakítható hasonló logika mentén terepfutóútvonal. 

Forrás központi költségvetés, Aktív turisztikai Alap, önkormányzati források 

Működtetés, 
üzemeltetés 

turistaegyesületek, sportegyesületek, önkormányzat 

Lehetséges 
projektgazda 

nem ismert 

Közreműködő 
Partner 

turistaegyesületek, sportegyesületek, önkormányzat 

Ütemezés  

2021-2022 2023-2025 2026-2027 2028-2030 2030 után 

1. ütemben első 
útvonalak 
kialakítása  
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 EV14 kiépítése 

PH4  EV14 kiépítése 

Mi a projekt 
célja? 

Az EuroVelo egész Európát átszelő kerékpárút 14-es útvonala Ausztrián és Magyarországon halad át. 
A Közép-Európa a Boden-tótól indulva a romániai Iasiig kerül kialakításra 1710 kilométeren, melynek 
közel Magyarországon halad a Szentgotthárd - Keszthely – Balatonfüred – Székesfehérvár – Budapest 
– Gödöllő – Gyöngyös – Eger – Poroszló – Debrecen vonalon. A projekt két fázisban készül. Az első 
fázisban Salzburg és Debrecen között kerül kijelölésre a projekt, Magyarországon jellemzően kis 
forgalmú közutakon és kerékpárutakon. Az útvonal – elnevezésének megfelelően – folyók, tavak 
mentén halad. 

Tevékenység 

A Mátra térségében, Gödöllő és Eger között a Kormány 1728/2020. (X. 30.) Korm. határozata alapján 
2021-ben megvalósul az EV14 táblázás, pihenőhelyek létesítése, valamint a Gyöngyös-
Gyöngyössolymos kerékpárút előkészítése kerül sor. Emellett elindul 30 km-es szakaszokon az önálló 
nyomvonalú kerékpárút tervezése is (Rózsaszentmárton-Szűcsi-Gyöngyöspata-Gyöngyös és Abasár-
Markaz-Domoszló szakaszon).  

Az EV 14 részét képező kiépített Gyöngyös-Mátrafüred szakasz a közelmúltban felújításra került. 
Pálosvörösmart belterületén is kiépült az új szakasz. 

Forrás 

A tervezés forrásigénye még nem ismert, a tervezési közbeszerzés előkészítés alatt áll. Várható költség 
100-150 MFt. 

A kivitelezéshez szükséges forrásigény: 3-4 Mrd Ft 

Működtetés, 
üzemeltetés 

Az üzemeltetés a Magyar Közút Zrt. feladata lesz, aki az országos kerékpárút-törzshálózat, illetve a 
főutakkal párhuzamos lakott területen kívüli kerékpárutak üzemeltetését és karbantartását a 
355/2017 (XI. 29.) kormányrendelet értelmében látja el. 

Lehetséges 
projektgazda 

A projekt megvalósítója a NIF Zrt., üzemeltetője a Magyar Közút Zrt. lesz 

Közreműködő 
Partner 

ITM, AÖFK, Heves megyei Önkormányzat, érintett települési önkormányzatok 

Ütemezés A projekt megvalósítása a táblázással 2021-ben elkezdődik, a kerékpárútépítés megvalósul 

2021-2022 2023-2025 2026-2027 2028-2030 2030 után 

• kitáblázás 

• tervezés 
• kerékpárútépítés I. 

ütem 

• kerékpárútépítés 
II. ütem 

•  

•  
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 Erdei kerékpárút-hálózat fejlesztése 

PH5 Erdei kerékpárút-hálózat fejlesztése 

Mi a projekt célja? 

A Mátrában az erdei kerékpárúthálózat mind hosszában, mind kijelölésében 
kiemelkedő, már komoly jó minőségben felfestett térségi hálózat jött létre, amelyek a 
Mátra átjárhatóságát, feltárását is segítik. További új útvonalak, tematikus körutak 
kialakítására is tervezett a jelenlegi adottságok felhasználásával. A jelenlegi úthálózat 
részben aszfaltozott utak, részben stabilizált dózerutak, kisebb részük csak stabilizálatlan 
erdei út. Az Egererdő Zrt. is törekszik arra, hogy ne aszfaltburkolatú utak kerüljenek 
kialakításra, hanem korszerű, természetközelibb megoldások. Az erdei kerékpározható 
utak minősége sok helyen fejlesztendő, a burkolatjavítás, néhol a nem burkolt utak 
burkolása, murvával való felszórása is felmerülhet. Az erdei kerékpárutak mentén 
vannak pihenők, ezek bővítése, fejlesztése, kerékpáros szolgáltatásainak bővítése is 
fontos cél.  

Tevékenység 

A létrehozott erdei kerékpáros úthálózat fejlesztése szükségszerű a Mátra növekvő 
népszerűségéhez igazodva. Az Egererdő Zrt. elkészítette azt a felmérést, mely a Mátra 
egészére tartalmazza a különböző minőségű (burkolt, stabilizált, burkolatlan) 
útszakaszok nehézségi szintjét, mely segíti, hogy hol érdemes a hálózatot bővíteni, 
milyen célcsoportok számára. Számos területen felmerült a hálózat bővítése, kerékpáros 
összekötő túraútvonalak kialakítása (felfestése, kitáblázása), kiemelkedő célpontok 
elérhetőségének javítása. Az ezzel kapcsolatos előkészítése, engedélyezési folyamtaokat 
követően a hálózat a közeljövőben tovább bővülhet. Ugyanakkor a bővítésnél fontos a 
természetvédelmi célok és érdekek kiemelt figyelembevétele. A bővítésnél a következő 
szakaszok kaphatnak prioritást: Négyeshatár-Kékestető közötti szakasz, a Hurok-út, a 24. 
sz. főút – Hurok-út közötti szakasz, a Mátraszentlászló-Borzagosi elágazás Dorogházi 
vadászház közötti szakasz, Mátraszentlászlóról a Mátraalmás-Rudolftanyai útra vezető, 
erdészeti dózerútra tervezett szakasz, a Gyöngyöstarján – Hidegkút-hegy – Kaszab-rét 
közötti szakasz, a Tar-Fenyvespuszta közötti szakasz. Törekedni kell arra, hogy a 
természetvédelmi szempontból kifogásolhatónak tartott útvonalakon a kerékpáros 
jelenlétet ne erősítsük, így ezen szakaszok felfestése kerülendő. 

Az úthálózathoz kapcsolódóan kerékpáros pihenők kialakítására is törekedni kell. 

Forrás aktív turisztikai alap 

Működtetés, üzemeltetés Egererdő Zrt., Mátra Biker SC 

Lehetséges projektgazda Egererdő Zrt. 

Közreműködő Partner BNPI, AÖFK, civil szervezetek, önkormányzatok 

Főbb projektelemek 

• Kerékpáros megközelítés biztonságának javítása a Kékestetőn 

• Kerékpáros panorámaút kiépítése a Kékestetőn 

• Kerékpáros összekötő útvonalak fejlesztése a Kékestetőn és környezetében 

Ütemezés  

2021-2022 2023-2025 2026-2027 2028-2030 2030 után 

hálózat bővítése, jelölése, egyes szakaszok 
felújítása a rendelkezésre álló források 
függvényében, ütemezve 

 

  

• Kerékpáros összekötő 
útvonalak fejlesztése a 
Kékestetőn és 
környezetében 

• Kerékpáros 
panorámaút 
kiépítése a 
Kékestetőn 

• Kerékpáros 
megközelítés 
biztonságának 
javítása a Kékestetőn   
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 Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 

PH6 Aktív turisztikai szálláshelyek fejlesztése 

Mi a projekt 
célja? 

A projekt célja az aktív turizmushoz közvetlenül köthető szálláshelyek (kulcsosházak, erdészházak, 
turistaházak, kempingek, bivakszállások, lombkoronaszállások, matracszállások) minőségi fejlesztése, 
a szálláskapacitások bővítése, újak létesítése. Az elmúlt években megújult turistaházakhoz hasonlóan 
minőségi ill. egyedi élményt nyújtó szállások kialakítására kell törekedni. 

Tevékenység 

A Mátrában meglévő alkalmas épületállományra alapozva, azok fejlesztésével minőségi aktív 
turisztikai szálláshelykínálat hozható létre. 

• nagyobb csoportok, osztályok, (vándor)táborok fogadására alkalmas szálláshelyek fejlesztése 
korábbi ifjúsági táborok felújításával (pl. Szurdokpüspöki, Gyöngyöspata, Mátrafüred, Bükkszék) 

• kulcsosházak, erdei szálláshelyek fejlesztése parlagon álló ingatlanokban 

• zarándokszállások, matracszállások fejlesztése 

• bivakszállások kialakítása pl. esőbeállók padlásterében, a borászati hagyományokhoz 
kapcsolódva „hordókban”, kilátókban stb. 

• lombkoronaszállások kialakítása 

Forrás Téry Ödön program keretében, aktív turisztikai alap forrásaiból és/vagy tulajdonosi tőke bevonásával  

Működtetés, 
üzemeltetés 

adott szálláshelyhez kapcsolódóan határozható meg 

Lehetséges 
projektgazda 

adott szálláshelyhez kapcsolódóan határozható meg 

Közreműködő 
Partner 

TDM-ek, „Mátra Térségi TDM” Nonprofit Kft., BNPI, Egererdő Zrt., tulajdonosok 

Ütemezés A Téry Ödön Program keretében ütemezetten 

2021-2022 2023-2025 2026-2027 2028-2030 2030 után 

• Hidegkúti 
Turistaház 
felújítása 

• Galyatetői síház 
felújítása 

• Várbükki és 
Felsőtarjánka 
turistaház 
felújítása 

• ifjúsági táborok 
felújítása 

•  

•  •  
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 Kékes Aktív Turisztikai Klaszter  

PH7 Kékes Aktív Turisztikai Klaszter 

Mi a projekt 
célja? 

Az Aktív Turisztikai Klaszter támogatási keretet nyújt a Kékestetőn működő turisztikai vállalkozások 
részére elsősorban aktív turisztikai, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó fejlesztéseik megvalósítására. 
Célja az AÖFK koordinációja mellett összehangolt fejlesztések megvalósítása, az elérhető támogatások 
(pl. GINOP Plusz) legjobb kihasználása.  

Tevékenység 

A klaszter segítségével megvalósuló fejlesztések közé tartozhat magán tulajdonú ingatlanon elvégzett 
szálláshelyfejlesztés (pl. apartmanház, vagy adott esetben régi toronyban szálláshelyek kialakítása), 
vendéglátó funkció színvonalának növelése (Tető étterem rekonstrukciója), vagy a zipline pálya 
kialakítása, mint aktív turisztikai attrakció. Szintén a klaszter segítségével megvalósuló fejlesztés lehet 
a hópótláshoz szükséges többlet vízellátás megvalósítása, a Déli sípálya fejlesztése, automatizált 
hópótló rendszer felállításával. 

A klaszterben elérhető keret összege, illetve a lehívhatóságának feltételei, a fejleszthető 
tevékenységek az elérhető támogatások felhívásaiban leírt elvárások alapján lesznek 
meghatározhatók. 

Forrás később pontosítandó 

Működtetés, 
üzemeltetés 
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AÖFK 
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AÖFK, Mátra térségi TDM Nonprofit Kft. 
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