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 Vezetői összefoglaló 

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (AÖFK) az aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos felkérésére az 1663/2020. (X. 15.) Korm. 
határozatban foglaltaknak megfelelően dolgozza ki a Mátra aktív 
turisztikai stratégiáját, ezen belül pedig fókuszált fejlesztési 
programot készít el a Kékes és térsége fejlesztésére. 

A Kékes és környezete fejlesztési program célja, hogy 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 fogalmazzon meg. 

A helyzetfeltárás során igazolódott, hogy a Kékes fejlesztésének 
alapvető akadályát jelenti a rossz elérhetőség, parkolóhelyek, 
alternatív megközelítési módok hiányából adódó felesleges 
környezetterhelés, valamint a közműhálózat (ivóvíz, szennyvíz, 
elektromos áram) alacsony kapacitása, leromlott állapota. 
Erősséget jelentenek a Kékes környezetének természeti értékei, az 
aktív turizmusra alkalmas terepadottságok, a magyar nemzeti 
identitás szempontjából kiemelt jelentőség, az, hogy a fejlesztéssel 
érintett ingatlanok jelentős része a nemzeti vagyon részét képezi. 

A fejlesztési program végrehajtásának átfogó célja a Kékes 
vonzerejének növelése, ezáltal az idelátogatók számának 
növelése a túlturizmus elkerülésével, illetve számukra a lehető 
legtöbb élmény biztosítása, megőrizve, bemutatva a térség 
természeti értékeit, eközben csökkentve a környezet terhelését 
is. 

Elengedhetetlen továbbá a Kékestetőn emblematikus 
élményhangulat megteremtése, a csúcskő környezetének, illetve 
a csúcs közelében lévő épített infrastruktúra rendezése, az értékes 
elemek új funkciókkal való megtöltése, illetve az aktív turizmus, 
valamint a síelés és egyéb téli sportokhoz meglévő adottságok 
jobb kihasználásának feltételeinek megteremtése. 

A fejlesztési program tartalma a projektötletek többszempontú 
szűrésével öt csoportba sorolva került meghatározásra: 

A Kékes aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése - Az aktív 
turizmus, sportolás feltételeinek javítása a kerékpáros, gyalogos 
turizmusra koncentrálva. 

K Közlekedési problémák attraktív, környezetbarát megoldása 
- Parkolási problémák megoldása, elérhetőség javítása kabinos 
felvonó, intelligens parkolási és behajtási rendszer kialakítása, 
autóbuszos kapcsolat fejlesztése elektromos buszokkal. 

T Kékestető fejlesztése - Kékestető térségének vonzerejének, az 
itt tartalmasan eltöltött idő növelése a tévétorony új funkciókkal való 
megtöltésével, a csúcskő környezetében közösségi tér 
kialakításával, lombkoronasétány építésével, turisztikai támogatási 
keret létrehozása magánberuházásokra. 

 Í Kékes sí funkció és síugrósánc környezetének attrakció 
fejlesztése - A Déli sípálya (turisztikai támogatási keretből) és 
szánkópályák fejlesztésével a környezet minimális terhelése mellett 
a téli sportok számára lehetőségek biztosítása, az egykori 
síugrósánc hasznosítása. 

V Víz, egyéb közmű, távközlési rendszerek fejlesztése, 
informatikai platform kialakítás - Az elavult közművek cseréjével 
ellátási biztonság javítása, kapacitások növelése, a klímaváltozás 
hatásaira való felkészülés, területigény minimalizálása. 
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A fejlesztési programban javasolt programelemek teljes beruházási 
költsége 23,1 milliárd Ft, amit 1,5 milliárd Ft előkészítési 
költség egészít ki. A programelemek legnagyobb része 
előreláthatólag részesülhet finanszírozásban valamelyik operatív 
program keretében nyújtott támogatásból. Vállakozások 
támogatása, illetve a piaci verseny hatálya alá tartozó 
tevékenységek esetén a 100%-os támogatási intenzitás elérése 
nem reális, az csak a bevétellel nem rendelkező közfeladatok, 
illetve nem nettó bevételtermelő közszolgáltatások esetén várható.  

A javasolt megvalósítási és működési modell szerint szükséges 
lenne kijelölni egy állami és/vagy önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságot, amely az egységes szemléletű fejlesztés 
megvalósításáról, és a majdani működtetéséről tud gondoskodni. 
Ez segíti a sokféle – nemzeti vagyoni körbe tartozó - tulajdonos 

(állam, többféle vagyonkezelő, állami cég, önkormányzat) közötti 
összehangolást, az egységes kezelést.  

Programcsomag 
Beruházási 

költség 
Előkészítési 

költség 
Teljes 

költség 
Kékes aktív turisztikai útvonalainak 
fejlesztése 

1 260 98 1 358 

Közlekedési problémák attraktív, 
környezetbarát megoldása 

11 700 819 12 519 

Kékestető fejlesztése 7 745 372 8 117 
Kékes sí funkció és síugrósánc 
környezetének attrakció fejlesztése 

210 14 224 

Víz, egyéb közmű, távközlési 
rendszerek fejlesztése, informatikai 
platform kialakítás 

2 216 223 2 439 

Fejlesztési program összesen 23 131 1 526 24 657 

1. táblázat: A tervezett költségek megoszlása programcsomagonként (millió Ft) 
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A megvalósításra javasolt programelemek előkészítettsége a helyi 
szereplők közötti egyeztetéseknél, az ötletek megfogalmazásánál 
tart. Ezért első lépésben részletes megvalósíthatósági tanulmány 
szükséges a megvalósítható műszaki tartalom meghatározására, 
indikatív költségek meghatározására, tulajdonviszonyok, 
vagyonképzés, működtetés, támogatási szabályok, és a támogatási 
intenzitás meghatározására. Ezzel párhuzamosan, ezt követően a 
fejlesztési program többségét adó összetettebb projekteknél 
tervezési, engedélyeztetési eljárás lefolytatása is szükséges. A 
források rendelkezésre állását követően a programelem konkrét 
tartalmától függően 2-2,5 éven belül lehetséges megvalósítani az 

egyszerűbb, 1. ütemben javasolt fejlesztéseket. A bonyolultabb 
előkészítést, engedélyezést igénylő, 2. ütemben javasolt 
fejlesztések 2025. végére valósulhatnak meg leghamarabb. Az 
egyszerűbb programelemek megvalósításával párhuzamosan 
megtörténhet a 2. ütemben megvalósuló fejlesztések előkészítése, 
így az 1. ütemben 2021-2023-ban mintegy 1,5 milliárd Ft értékű 
előkészítési és közel 4 milliárd Ft megvalósítási költség merülhet 
fel. A 2. ütemre (2024-2025) így megvalósítási költségek maradnak, 
a jelenlegi becslés alapján több mint 20,8 milliárd Ft értékben. 

  



 
 
 

Kékes és környezete fejlesztési program 
 

9 
 
 

 Bevezetés 

 Előzmények 
A Kékes, mint aktív turisztikai célpont fejlesztésének szándéka már 
a 2148/2017. (XII. 29.) Korm. határozatban megfogalmazódott. A 
határozat négyévszakos aktív kikapcsolódást támogató fejlesztések 
megvalósítását, kiemelten ezt segítő kabinos felvonó 
megvalósítását támogatta. 

Az 1663/2020. (X. 15.) Korm. határozat az aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztos kezébe helyezte a feladat megvalósítását az 
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (AÖFK) bevonásával, emellett a fejlesztési 
program tárgyát az egész Mátrára bővítette. 

Az AÖFK a határozatban foglaltaknak megfelelően megkezdte a 
Mátra aktív turisztikai stratégiájának kidolgozását. A térségi 
stratégia mellett azonban a Kékes térségen belüli, illetve országos 
jelentőségére való tekintettel az itteni kihívások megoldására, az 
attrakciók fejlesztésére fókuszáló fejlesztési program kidolgozása is 
indokolt. 

 Célok, várható eredmények 
A Kékes és környezete fejlesztési program célja, hogy részletesen 
feltárja a hegycsúcs és szűkebb környezetének jelenleg fennálló 
problémáit, aktív turisztikai fejlesztési lehetőségeit, mindezek 
alapján a megoldásukra, valamint a fejlesztési potenciál 
kihasználására a konkrét fejlesztési ötletek vizsgálata alapján az 
egyes fejlesztési elemek hatásait, illetve egymást erősítő 
kölcsönhatásait is figyelembe vevő javaslatot fogalmazzon meg.  

A program végrehajtásával a Kékes a jelenleginél vonzóbb 
célpontot jelent majd, az idelátogatók a jelenleginél hosszabb időt 
tudnak itt tartalmasan eltölteni. 

A fejlesztési program összeállításakor elsődleges szempont a helyi 
szereplők igényeinek figyelembevétele, valamint a Kékes 
attrakcióinak a Mátra egészére kiterjedő rendszerbe való illesztése 
is. 

A fejlesztési program a konkrét attrakciófejlesztési javaslatok 
mellett a terület jelenlegi rossz megközelíthetőségének orvoslására, 
egyéb infrastrukturális fejlesztésekre, az egyes programelemek 
működtetésére, a beruházások finanszírozására is javaslatot tesz, 
eredményeként így egy komplex, végrehajtható program áll elő 
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 Helyzetelemzés 

 A terület lehatárolása 
A fejlesztési program a Kékes és környezetének fejlesztésére 
irányul, ennek megfelelően központjában a hegy csúcsa és egyben 
legismertebb pontja, Kékestető áll. 

A program keretében fejlesztendő terület lehatárolásánál az alábbi 
szempontok figyelembevételével egy fókuszterületet határoltunk le: 

 a terület természet- és településföldrajzi adottságai 

 a felmért fejleszteni kívánt elemek térbeli kiterjedése, 
elhelyezkedése (sípályák, turisztikai desztinációk) 

 a fejlesztéshez szükséges meglévő- és követő infrastruktúra 
kialakításának, fejlesztésének lehetőségei 
(közműellátottság, közutak, kerékpárutak állapota, 
elérhetősége, parkolási lehetőségek) 

 meglévő és fejlesztendő szálláshelyek jelenlegi és 
lehetséges elhelyezkedése 

Mivel a csúcs járművel történő megközelítése erről lehetséges, a 
meglévő és tervezett attrakciók jelentős része, illetve a legközelebbi 
lakott települések is ebben az irányban helyezkednek el, egy a 
Kékestetőt, és attól nyugat felé elterülő mintegy 2-2,5 km-es 
fókuszterületet különítettünk el, mint beavatkozási magterületet. A 
csúcstól keletre a természetvédelmi, domborzati viszonyok miatt a 
fejlesztési lehetőségek korlátozottak, így a lehatárolt terület 
kiterjedése is kisebb ebben az irányban. A célterületet az alábbi 
ábra szemlélteti: 

 

 

1. ábra: A vizsgált terület lehatárolása 

A fejlesztések elvégzéséhez azonban egyes vonalas és egyéb, 
hálózatban értelmezhető fejlesztések esetében a csúcstól távolabbi 
beavatkozások is szükségesek, illetve a Mátra távolabbi térségének 
adottságai is hatással vannak a Kékes turizmusára. Ennek 
megfelelően a helyzetfeltárás, valamint a fejlesztési programban 
megjelenő fejlesztési javaslatok sem korlátozódnak kizárólagosan 
a kijelölt fókuszterületre. 

Az elemzések egyes pontokon kiterjednek a fókuszterület által 
érintett Gyöngyös, Parád és Markaz mellett Gyöngyössolymos, 
Parádsasvár, Recsk, Kisnána, Domoszló, Pálosvörösmart és 
Abasár területére is. 
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 Stratégiai, társadalmi, gazdasági, környezeti, 
infrastrukturális háttér 

 

 Releváns stratégiai háttér 

A Mátra, beleértve a Kékes fejlesztésére az elmúlt években számos 
koncepció, stratégia készült el, melyek jól mutatják a helyi szereplők 
által legfontosabbnak vélt problémákat, illetve az azokra adható 
megoldási lehetőségeket. Ilyen fejlesztési dokumentumok például: 

 Mátrai Aktívturisztikai Térségfejlesztési Program Fejlesztési 
Koncepció (Önkormányzatok Mátrai Szövetsége Europe for 
Citizens pályázata) 

 Gyöngyös-Mátra Turisztikai Desztináció Fejlesztési 
Stratégia, 2016  

 Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Leader Helyi Fejlesztési 
Stratégia, 2017  

A tanulmányok mindegyikében megjelenik az aktív turizmus, mint fő 
kitörési lehetőség szerepének tovább erősítése a Mátrában, 
gyakran kiemelten a Kékesre is tartalmaznak ezirányú fejlesztési 
elképzeléseket. Ezen javaslatok beépültek a most készülő 
fejlesztési programba is. 

A Mátra térségének fejlesztési irányairól szóló legfrisseb 
elképzeléseket a jelen fejlesztési programmal párhuzamosan az 
AÖFK megbízásából készülő, sok tekintetben azt megalapozó, 
széles körű helyzetfeltárásra épülő Mátra Aktív Turisztikai 
Stratégia (Megérti Kft., 2021.) mutatja be.  

A stratégia megállapítja, hogy turisztikai szempontból jelenleg a 
Magas-Mátra rendelkezik országos vonzerővel, az attrakciók és a 
turisztikai szolgáltatások többsége is itt koncentrálódik. A stratégia-
készítés során a Mátra egységes turisztikai brandként történő 
kezelése, a már kiépült aktív turisztikai centrumtérségek, így a 

Kékes és környezetének fejlesztése, attrakcióinak és 
szolgáltatáskínálatának minőségi bővítésére továbbra is 
kiemelt figyelmet kell fordítani. 

Az aktív turizmust kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése az átfogó 
célok között jelenik meg, a javasolt élménycsomagok közül több 
közvetlenül érinti a Kékest: 

 A KékMátrában kiemelt országos kéktúra és kerékpáros 
kéktúra a Kékes térségét, illetve Kékestetőt is érinti; 

 a Kékesi csillag keretében a hegycsúcsot érintő gyalogos 
túralehetőségek fejlesztésének igénye fogalmazódik meg; 

 az EzüstMátra keretében kiemelt kardiotúrák közül több is 
érinti a Kékest, részben a hegycsúcs közelében található 
gyógyintézetre alapozva; 

 a KörMátra és a BringásMátra kerékpáros túrái észak felől 
közelítik meg Kékestetőt, utóbbi több, a csúcsot érintő, vagy 
közvetlen közelében elhaladó útvonalat javasol;  

 a Mátrai Vándor keretében potenciális vándortábor útvonal 
érinti a Kékest; 

 a KalandMátra, TéliMátra és SportMátra 
élménycsomagokban pedig az aktív turizmus különböző 
ágai esetében jelenik meg Kékestető, vagy a Kékes tágabb 
térsége javasolt helyszínként. 

Konkrét a Kékesen megvalósítandó, illetve azt közvetlenül érintő 
fejlesztésként jelennek meg az alábbiak: 

 Kékestető attraktivitásának növelése funkcióbővítéssel, 
környezet rendezésével, infrastruktúra megújításával 
(ennek keretében számos aktív turisztikai funkció, pl. 
kerékpáros panorámaút) is; 
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 Közösségi közlekedés fejlesztésében alternatív megoldások 
bevezetése (Gyöngyös-Kékestető shuttle busz, kabinos 
felvonó) 

 Kékestető behajtási övezet kialakítása 

 Kékestető-Mátrafüred zipline pálya 

A stratégia emellett számos olyan aktív turisztikai célú intézkedést 
is nevesít pontos megvalósítási helyszín nélkül, amelyeknek egyik 
helyszíne lehet a Kékes is. Ilyen például az alpesi sípályák 
fejlesztése, szánkópályák kialakítása, erdei játszóterek kialakítása, 
vagy szelfipontok tervezése. 

 Szabályozási környezet 

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 
33/2020 (X.30.) önk. rendelettel fogadta el a város helyi építési 
szabályzatát és szabályozási tervét. 

A vizsgált terület belterületet (Mátraháza egy része, Kékestető), 
valamint külterületet is érint. A vizsgált területen belül, 
területfelhasználási kategóriákat nézve, településközpont terület 
(Vt) Mátraháza belterületi részén (a parkolók és vendéglátóhelyek 
területén), valamint a hegytetőn található a vendéglátóhelyek 
környezetében található. Üdülőházas területek (Üü) csak 
Mátraháza belterület környezetében, javarészt a 24. sz. főút mentén 
kerültek kijelölésre. A hegytetőn különleges közműterület (K-köz) 
helyezkedik el, mely magába foglalja a tévétornyot és az egyéb 
közmű épületeket. A hegytetőn Különleges idegenforgalmi terület 
(K-id) található a toronytól közvetlenül délre.  

Az erdőterületek javarészt a déli sípályával párhuzamosan 
helyezkednek el, melyek közül a közjóléti erdők (Ek) a sípálya két 
végén találhatók, míg a gazdasági erdő (Eg) és a védelmi erdők 
(Ev) nagyobb kiterjedésben az erdősült területeken. A hegytetőn 
zöldterület (Z) övezet kerül kijelölésre, összekötve a különleges 

egészségügyi területet a hegytetővel. A déli sípálya teljes területe, 
a régi síugrósánc teljes területe, valamint az északi sípálya 
Gyöngyöshöz tartozó része, különleges sípálya övezetbe (K-sí) 
került besorolásra, sajátos szabályozással.  

 

 

 

 

2. ábra Gyöngyös város szabályozási tervének kivágata (2020.10.29) 

A 24. sz. főút országos főút, míg a hegytetőre vezető út országos 
mellékút kategóriába tartozik. Kiszolgáló utak kerültek még 
kiszabályozásra a hegytetőn, a torony területét körbeölelve, 
valamint Mátraháza belterületén a parkolóterületből kiindulva. 
Mátraháza belterületén a jelenleg is üzemelő parkoló területe 
parkolás jelentős parkolóterület (Köü-8) övezetbe tartozik. 

Kékestető 

Mátraháza 
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3. ábra Gyöngyös város szabályozási tervének kivágata Mátraháza belterületének egy 
részére vonatkozóan 

 

4. ábra Gyöngyös város szabályozási tervének kivágata a Kékestetőre vonatkozóan 

 

A szabályozási terv meghatároz védelmi korlátozásokat, melyek 
közül az alábbiak érintettek a vizsgált területen: 

 országos ökológiai hálózat magterülete (szinte a teljes 
vizsgált terület, kivéve a hegytető egy része, valamint 
Mátraháza belterület egy része). 

 fokozottan védett természetvédelmi terület (az északi 
sípályától északra eső erdősült területek, a síugrósánc 
területe nem tartozik bele) 

 tájvédelmi körzet (az északi sípályától északra eső erdősült 
területek) 

 tájképvédelmi terület övezete (az északi sípályától északra 
eső erdősült területek) 

 vízminőség-védelmi terület övezete (teljes vizsgált terület) 

 Natura 2000 – Különleges madárvédelmi terület (a 
sípályáról északra és délre található területek) 

 műemléki környezetet érint (a 24. sz főút mentén) 

 műemléki telket érint (Kékes alja út mentén) 

 helyi jelentőségű védett értéket érint (Magyarok 
Nagyasszonya templom) 

 Gazdasági, demográfiai helyzet 

A Kékestetőhöz legközelebb eső lakott település Mátraháza, 
valamint a 24-es út mentén fekszik Sástó és Mátrafüred is. Az előbbi 
négy település, így maga a csúcs is Gyöngyös közigazgatási 
területéhez tartozik. Kékestető és Mátraháza állandó lakosainak 
száma meglehetősen alacsony, együtt sem éri el a 200 főt, 
Mátrafüreden megközelítőleg ezren élnek, míg Sástón állandó 
lakos nincs. A Kékeshez közel eső további belterületi lakott hely 
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Parádhuta, amely Parádhoz tartozik. A Kékes gazdasági, 
demográfiai helyzetének vizsgálatát nehezíti, hogy a statisztikai 
adatok nagy része csak települési szinten érhető el. Mivel a térség 
lakott területei Gyöngyöshöz tartoznak, az alábbiakban röviden a 
város legfontosabb adatait mutatjuk be. A Kékes térségének 
részletesebb, szálláshelyekre vonatkozó adatait a 3.3.11-es fejezet 
mutatja be. 

Gyöngyös város a hozzá tartozó kiterjedt erdőterületek ellenére 
magas 525 fő/km2 népsűrűséggel jellemezhető. Ennek ellenére a 
lakosok száma folyamatosan csökken a városban. A népesség 65 
év feletti aránya 22%-os, míg a gyerekek aránya a népességben 
csupán 13,6%-os, amiből egy elöregedő társadalom képe rajzolódik 
ki, az öregedési index a 2019-es évre 186,8, ami országos szinten 
is magasnak számít. 

Gyöngyös az egyik legdinamikusabban fejlődő települése Heves 
megyének, amit nagy részben köszönhet annak, hogy a 
gyorsforgalmi csomópontok elérése az útvonalak minőségének 
emelkedésével minden lakott terület szempontjából javult az elmúlt 
időben. 

Gyöngyös turisztikai infrastruktúrája az országban a kiterjedtebbek 
közé tartozik, azonban kínálata a legfrekventáltabb célpontoktól 
mind színvonalában, mind kapacitásában jelentősen elmarad. 

2019 decemberében a városban 231 vendéglátó egység működött. 
Bár ez az országos átlagnál lakosságarányosan valamivel 
magasabb, a 2014-es csúcshoz képest mintegy 15%-kal 
visszaesett. 

Gyöngyösön ezer lakosra közel 50 kereskedelmi szállásférőhely jut, 
amellyel az országban szállásférőhelyekkel jobban ellátott térségek 
közé sorolható. A szálláshelyek többsége a város mátrai 
településrészein található. 

A szálláshelyek jövedelmezősége szempontjából jó indikátor az 
elérhető szobák átlagára. Egy szoba átlagára, illetve az egy 
vendégéjszakára jutó átlagos költségek az országos átlag körül 
alakulnak (19 730 Ft és 10 991 Ft 2019-ben), azonban az egy 
vendég által egy tartózkodás során fizetett összeg közel 20%-kal 
elmarad az országos átlagtól, ami az átlagosnál rövidebb 
tartózkodási idő következménye.  

Míg országos szinten a kereskedelmi szálláshelyeken kifizetett 
összegek közel kétharmada külföldi vendégekhez köthető, 
Gyöngyösön ez az arány nem éri el a 9%-ot, ami azt mutatja, hogy 
a külföldi vendégek még nem fedezték fel ezt a térséget, és nem is 
igen fogják, kimondottan belföldi célpont. 

 Domborzati, éghajlati viszonyok 

A Mátra a Cserhát és a Bükk-vidék között közel 900 
négyzetkilométeren elterülő vulkanikus eredetű hegység, amely a 
Kárpátok belső vulkáni övezetéhez tartozik. Legmagasabb pontja a 
Kékes (1014 m), amely egyben az ország legmagasabb pontja is.  

Az utóvulkáni működés eredményei a ma is működő csevicék és a 
mofetta melyek a fókuszterület közelében, Parádon is 
megtalálhatók. A csevicékből nyert kénes gyógyvizet a 19. század 
óta palackozzák is. 

A Mátra aszimmetrikus felszínét a déli oldalon lankás, hosszú hátak, 
déli-délkeleti futású völgyek tagolják, míg a meredek északi lejtőket 
suvadások, kipreparálódott sziklák és kőtengerek jellemzik. A 
főgerinc közelében lévő sziklaképződmények (Szamár-kő, Sas-kő, 
Disznó-kő) kemény, ellenálló anyaguknak köszönhetik 
fennmaradásukat. A Mátrában található Magyarország legnagyobb 
reliefű területeinek egy része: a Kékestől keletre, délkeletre a relatív 
szintkülönbség a négyzetkilométerenkénti 350-400 métert is 
meghaladja. 

A Mátra-vidék központi részének három kistája az  
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 Ágasvártól a Kékesig a legmagasabb részeket (50%-a 750 
méternél magasabb) magában foglaló Magas-Mátra,  

 a Nyikom (764 m) – Muzsla (805 m) – Nagy-Koncsúr (640 
m) – Nagy-hársas (509 m) vonulata alkotta Nyugati-Mátra, 
valamint  

 a Gyöngyöstarjántól Kisnánáig húzódó, a hegység déli, 
alacsonyabb (134–610 m) hegyei alkotta Déli-Mátra.  

A bővebb csapadék és jó lefolyási viszonyok miatt a hegység 
forrásokban gazdag, vízhálózata sűrű. Az éves 
csapadékmennyiség, az 1962 óta a hegycsúcson mért adatok 
alapján 550-600 mm között mozog. A Mátra 360 ismert forrásának 
többségének vízhozama azonban igen változó, nagyban függ a 
csapadék mennyiségétől. A legbővizűbb közülük a Kékes északi 
oldalában a Pisztrángos-tavat tápláló Nagy-forrás. A Kékestől 
délkeletre, 960 méteres magasságban található hazánk 
legmagasabban fakadó forrása, a Disznó-kút. Kevés vízesés 
található a hegységben, legjelentősebb a Parádfürdőtől délre 
Kékestetőtől légvonalban 3,5 km-re található Ilona-völgyi vízesés. A 
Mátrában nagyon kevés a természetes eredetű állóvíz. 
Elsősorban a Kékes tömbjétől északra maradtak meg kisebb 
vízfelületek: a Pisztrángos-tó és a Kőris-mocsár láprétje, valamint 
az Ilona-völgy felett fekvő Fekete-tó. A térség nagyobb tavai 
mesterséges eredetűek, melyek közül a Kékes vízellátásának 
szempontjából is meghatározóak Magyarország legmagasabban 
fekvő tavai, a Csór-réti- és Hasznosi-tározó.  

A terület éghajlata mérsékelt övi hegyvidéki éghajlat. Az évi 
középhőmérséklet sok éves átlaga 9-10 Celsius fok körül mozog, 
ám a hegycsúcson a leghidegebb időszakokban sem süllyed 
tartósan -20 Celsius fok alá a hőmérséklet, nem úgy, mint a 
szomszédos völgyekben. Az adatok a téli átlaghőmérséklet enyhe 
emelkedését mutatják.  

Az alábbi térképen a sötét kékes árnyalatok az alacsonyabb 
átlaghőmérsékleteket, míg a zöldesebb színek a magasabb 
értékeket mutatják. Egyértelműen kirajzolódik a Magyarország 
délnyugati széléről induló átlaghőmérséklet emelkedés, valamint az 
alacsonyabb átlaghőmérsékletű területek visszaszorulása. Látható, 
hogy bár jelenleg a Kékestetőt még kevéssé érinti az 
átlaghőmérséklet emelkedés, de a tendenciák alapján a téli 
átlaghőmérséklet -2 – -1 °C-ról 0 °C környékére fog melegedni. 

 

5. ábra Magyarország téli átlaghőmérséklete különböző időszakaszokban 

A regionális klímamodell a 2021-2050 közti időszakra a téli 
átlaghőmérséklet további 2,0 – 2,3 °C-os emelkedését 
prognosztizálja. A terület átlagos téli csapadékmennyisége 1961 
óta enyhén csökkenő tendenciát mutat és 2050-ig további 25 mm-
es csökkenést jósolnak a területre. 

Az időjárás, az éghajlat, tehát a terület meteorológiai adottságai 
jelentős szerepet töltenek be a turizmusban, különösen a Kékes 
esetében hangsúlyosan megjelenő aktív turizmus szempontjából. 
Az éghajlat várható változásai elsősorban a téli sportokhoz 
alkalmas körülmények kialakulása szempontjából hoznak jelentős 
változást. A magasabb téli átlaghőmérséklet és az alacsonyabb 
csapadékmennyiség csökkenti a természetes hótakaró 
kialakulásának esélyét, így fokozottan megnő a hópótlás szerepe a 
hidegebb időszakokban. Bár összességében a fagyos napok 
számának csökkenése várható, a szélsőségesebbé váló 
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időjárással, hidegbetörések gyakoriságának növekedésével a 
hógyártásra alkalmas időjárási körülmények várhatóan 
fennmaradnak. Az egyre gyakoribb, szélsőséges időjárási 
körülmények kialakulása következtében szükséges felkészülni a 
lezúduló villám vizek megfogására. Az aktív turizmust jelentősen 
befolyásolhatja a jellemzően őszi, téli időszakban növekvő 
számban előforduló extrém jegesedés a fákon, ami ágak letörést, 
fák kidőlését okozhatja. Ez részben balesetveszéllyel, részben 
pedig az erdő faállományának romlásával és ezáltal a turisztikai 
vonzerő romlásával jár. Szintén a szélsőséges időjárási 
körülmények kialakulásával magyarázható, hogy mind gyakrabban 
fordul elő, hogy a tavaszi vegetációs időszak kezdetén lehulló 
nagyobb mennyiségű csapadék hó formájában érkezik. 

 Növény- és állatvilág, tájképi adottságok 

A Kékes, mint hazánk legmagasabb pontja önmagában is 
országos vonzerő, a tájképet az ide vezető túraútvonalak, a 
kialakított mesterséges kilátók tovább erősítik. Jelentős 
természeti értéket képvisel a Kékestető közelében kijelölt 
erdőrezervátum is. 

Kékestető a Magas-Mátra kistáj részét képezi. Az északi, meredek 
hegyoldalakon kőfolyások, törmeléklejtők, suvadások váltogatják 
egymást, míg a déli oldal lankásabb, a kialakult völgyek kevésbé 
látványos képet mutatnak. A kistáj növénytakaróját az alábbiak 
jellemzik: 

 a kistáj 97%-át erdő borítja 

 a tűlevelű erdők telepítettek, fő erdőalkotó fajuk a lucfenyő 

 a déli hegyoldalakon a tölgyesek jellemzők; a legmagasabb 
területeket bükkösök borítják 

 a fókuszterületen, elsősorban a csúcstól északra kiterjedt 
hagyáserdők, örökerdők is megmaradtak, melyek részben 
erdőrezervátumként működnek 

A Mátrára jellemző védett állatfajok a Kékes térségében is 
előfordulnak. Köztük ritka csiga (pl. barna korongcsiga, kárpáti 
sziklacsiga), kétéltű (pl. gyepi béka, foltos szalamandra), illetve 
lepkefajok (pl. hegyi fehérlepke), de az északi fekvésű, idősebb 
erdőkben vadmacska és hiúz is előfordul. 

 

 

6. ábra: Természeti értékek a Kékes környezetében 
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 Környezet-, természet- és tájvédelem 

A Mátra hegység természeti értékeinek megőrzésére 1985-ben 
létrehozták a több mint 12 ezer hektárra kiterjedő Mátrai Tájvédelmi 
Körzetet, amely a Bükki Nemzeti Park igazgatása alatt áll. A 
Tájvédelmi Körzet nagyobb részét a Kékes tömbje a Keleti-Mátrával 
teszi ki, mely természeti értékekben gazdag terület, a Mátra 
Nemzeti parki védettség alatt álló területeinek többsége itt található. 

 

7. ábra: Természetvédelmi területek a Mátra térségében 

 

8. ábra Védett területek a tervezési területen 
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A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29 § (3) 
bekezdése szól az erdőrezervátummá nyilvánításról1. A 3/2000. (III. 
24) KöM rendelet 8-9 § jelölte ki a Bükki Nemzeti Park 
erdőrezervátumait és azok magterületeit a Mátrában. Ezek egyike 
a Kékes Erdőrezervátum (Gyöngyös és Parád közigazgatási 
területén található), a Mátra másik erdőrezervátuma pedig a 
Csörgő-völgyben található. Az erdőrezervátumban a kiemelkedő 
természetvédelmi érték megóvását a magterület szolgálja, amely 
fokozottan védett természeti terület, és benne teljes használati 
korlátozás érvényesül. Az erdőrezervátumok fenntartása, céljainak 
érvényesülése érdekében meghatározó, hogy biztosítva legyen a 
magterületek teljes érintetlensége és zavartalansága, a látogatások 
fokozott tér- és időbeni korlátozása. 

A fejlesztési program fókuszterületének külterületi részei, a Mátra 
hegység egészéhez hasonlóan NATURA 2000 oltalom alá 
tartoznak. Kékestetőtől közvetlenül északra, nyugatra és délre is 
fokozottan védett, és/vagy Nemzeti park területek fekszenek, 
melyek behatárolják a megvalósítható fejlesztések típusát ezen 
térségekben.  

 Közlekedési helyzet 

Közúti közlekedés 
A Mátrába, illetve ezen belül a Kékeshez is legnagyobb számban 
személygépkocsival érkeznek a turisták, amit segít a Mátra főbb 
belépési pontjainak jó közúti elérhetősége. 

 

 

 

1 Az erdőrezervátumok a természetes vagy természetközeli állapotú erdei 
életközösség megóvását, a természetes folyamatok szabad érvényesülését, 
továbbá a kutatások folytatását szolgáló erdőterületek. 

Gyöngyös az M3 autópályán, valamint a 3. sz. főúton közvetlenül 
elérhető, míg alternatív útvonalként Eger felől a 24. sz. főút, 
Budapest, illetve északnyugat felől pedig a 21. sz. főút jöhet szóba 
a Mátra északi, illetve nyugati oldalának elérésére. 

A Kékes megközelítésére az ország legnagyobb részéről 
Gyöngyösön keresztül a 24. sz. főút nyújtja a legjobb lehetőséget, 
a 21. sz. főúton Pásztótól Mátrakeresztesen, Mátraszentimrén és 
Galyatetőn keresztül Budapestről fél órával hosszabb a menetidő. 
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9. ábra: A terület külső közlekedési kapcsolatai 

A főváros felől jelenleg Gyöngyösön keresztülhaladva érhető el a 
24. sz. főút, amely a hosszabb menetidő, a baleseti kockázatok 
mellett a város lakói számára is hátrányos. A 24. sz. főút a Mátrába 
és a Kékesre érkezők mellett a Parád, Recsk és Sirok irányába zajló 
átmenő forgalmat is kiszolgálja. Az út minősége az utolsó felújítás 
óta leromlott, a burkolat rossz állapota is hozzájárul a balesetek 
gyakoriságához. Téli időszakban, illetve a nagy forgalmú 
hétvégéken egy-egy baleset, extrém esetben a parkolóhelyet 
kereső autósok tömege is jelentős torlódásokat tud okozni, 
gyakorlatilag ellehetetlenítve a Kékes megközelítését. 

A 24. sz. főút felújítása 2021-ben tervezett. A 15 kilométeres 
szakasz több, mint 1,5 milliárd forintból újul meg. A felújítás tervezői 

nagy hangsúlyt fektettek a lakossági igényekre, így eddig fennálló 
közlekedésbiztonsági gondok is megoldódhatnak az út 
minőségének javulásán felül. A felújítás mellett megépül a 
Gyöngyöst északról és nyugatról elkerülő útszakasz is, amely a 3. 
és 24. sz. főutakat fogja összekötni a Gyöngyösoroszi elágazás és 
Farkasmály között. Kékestetőt közúton a 24. sz. főútból Mátraházán 
kiágazó 24134-es számú úton lehet megközelíteni. 

A Kékes térségében különös jelentősége van a parkolóhelyek 
rendelkezésre állásának, hiszen a gyalogos és kerékpáros túrázók, 
illetve síelők jelentős része személygépjárművel közelíti meg a 
szálláshelyektől, vagy otthonukból a túraútvonalakat, vagy a 
sípályát.  

Bár Kékestető közvetlen környezetében, illetve Mátraházán több 
helyen is van kijelölt, kiépített parkoló, a nagyobb fogadópontokon 
(pl. túraútvonalak találkozásánál) a rendelkezésre álló kapacitás 
nem elégséges, ezáltal a hétvégéken, nagyobb rendezvények 
kapcsán, vagy a szezon első nagyobb havazásai kapcsán több 
helyen kapacitásproblémák vannak, különösen a rendezvények, 
túrák kiinduló pontjainál, illetve Kékestetőn. 

Az egyes parkolók kapacitása alacsony (20-50 személygépkocsi és 
legfeljebb 1-2 autóbusz), forgalomszervezési szempontból 
átgondolatlanul helyezkednek el, állapotuk a legtöbb esetben 
leromlott. 

A fókusztérségben az alábbi helyszíneken vannak kijelölt parkolók 
(a parkolók pontos helyét lásd a 10. ábrán): 

 Kékestető parkoló (P1) 

 Veronika-rét parkoló (szilárd burkolat nélkül) 

 Mátraháza központi parkoló (P2) 

 Mátraháza NFK sporttelep melletti parkoló (P3) 
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 Vargák kútja melletti parkoló (P4) 

 Honvéd-üdülő közelében a 24. sz. főút mentén (P5) 

 Vörösmarty turistaház közelében a 24. sz. főút mentén (P6). 

Ezen kisebb parkolók az átlagos hétvégi forgalom fogadására 
képesek, azonban sem kapacitásuk, sem állapotuk nem teszi őket 
alkalmassá az egyre növekvő forgalom színvonalas fogadására.  

 

10. ábra A vizsgált terület belső közlekedési kapcsolatai 

 

A térség fő megközelítési útvonalán, Gyöngyös irányából Sástón és 
Mátrafüreden is jelentős parkolókapacitás épült ki, amelyek 
kapacitása a jellemző látogatószám alapján elegendő kapacitással 
rendelkeznek, csak a legnagyobb, többezer résztvevőt vonzó 
teljesítménytúrák esetén bizonyulnak szűkösnek (helyi 
kezdeményezésekkel jelenleg is próbálják csökkenteni az autóval 
csak a túrákra érkezők számát (pl. Gyöngyös-Mátra Turisztikai 
Közhasznú Egyesület átvállalja a kijelölt kereskedelmi 
szálláshelyeken megszálló teljesítménytúra indulóknak a nevezési 
díját), azonban hosszú távon a közösségi közlekedési kapcsolatok 
javítása, a parkolóhelyek számának növelése jelenthet megoldást). 
A Kékes megközelítéséhez ezen távolabb fekvő parkolók csak 
felkészültebb túrázók, kerékpárosok számára nyújtanak jó 
lehetőséget, a közösségi közlekedési alternatívák szűkössége miatt 
a nagyobb létszámban, kisebb túrák miatt, vagy síelni érkezők 
számára nem jelentenek valós alternatívát. 

A terület közösségi közlekedési kapcsolatai 
A Kékes térsége Budapestről közvetlenül elérhető autóbusszal. 
Hétvégén 9 járatpár indul Mátraházára (1:41 perc menetidő), 
melyek közül három Kékestetőre is felmegy (1:55 perc menetidő). 
Emellett gyöngyösi átszálással néhány perccel hosszabb 
menetidővel további 7 időpontban érhető el Mátraháza, melyek 
közül két járat közlekedik Kékestetőig is. A járatok döntő többsége 
tovább közlekedik Mátraszentimre, vagy Sirok irányába, így ezek 
adják a belső közösségi kapcsolatok gerincét is. Mátraházáról 
Budapestre átszállás nélkül 18:33-kor, Gyöngyösi átszállással, 
valamivel hosszabb menetidővel 20:30-kor indul az utolsó járat. 

Gyöngyös és Mátraháza között hétvégén közel 30 járatpár 
közlekedik, melyek rendszeres kapcsolatot biztosítanak a Kékes 
térsége, illetve Sástó, Mátrafüred és Gyöngyös, valamint a hegy 
északi oldalán fekvő települések között. 
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Vasúton Gyöngyös vámosgyörki átszállással érhető el a 80-as 
fővonalról. A Vámosgyörk-Gyöngyös személyvonat menetrendje a 
Budapest-Keleti felől érkező Interrégió vonathoz igazított. Hétvégén 
reggel és délután óránként, napközben kétórás követéssel, 1:30 
perc körüli menetidővel érhető el Gyöngyös a fővárosból. 
Gyöngyösről hétvégén az utolsó vonat 19:32-kor indul 
Vámosgyörkre. 

A jelenlegi közösségi közlekedési kapcsolatok alapvetően az 
autóbuszos megközelítést helyezik előtérbe a főváros felől, a 
vámosgyörki átszállás, valamint, hogy Gyöngyösről autóbusszal 
lehet megközelíteni a Mátra belső térségeit nem teszik vonzóvá a 
vasúti lehetőséget. 

A közvetlen vasúti kapcsolat hiánya a kerékpárral, vagy más, 
autóbuszon nem szállítható felszereléssel érkezők számára jelent 
különös nehézséget, akik számára a vasút jelenleg az egyetlen 
közösségi közlekedési megközelítési lehetőséget jelenti. 

Egyéb közlekedési módok 
A kerékpárral a Mátrába érkezők legnagyobb része autóval szállítja 
ide biciklijét. Közösségi közlekedéssel vasúton vámosgyörki 
átszállással Gyöngyösig lehet kerékpárt szállítani.  

Gyöngyös és Mátrafüred között van kiépített kerékpárút, onnantól 
szilárd burkolatú úton csak a 24. sz. főút igénybevételével lehet 
Kékestetőt elérni. 

2021-ben kitáblázásra kerül az Eurovelo 14, így a Mátra 
Budapestről Gödöllő-Jászfényszaru-Hatvan útvonalon keresztül 
kerékpárral is biztonságosabban, közvetlenül elérhető válik. 

 Közmű-ellátottság 

Az ÉRV Zrt. által üzemeltetett területen több mint 22 millió m3 vizet 
termelnek ki évente, a fogyasztás egyre növekszik, 2019-ben 15 
millió m3 körül alakul. A domborzati viszonyokból adódóan az 

átemelők száma magas, a 3000 km hosszú elosztó hálózatra 786 
db jut. 

A vizsgált térség ivóvízellátását az 1960-as évektől a Nagypataki-
vízmű biztosította, melynek működését azonban alapvetően 
befolyásolták a patak áradásai. Mára a vízellátás így alapvetően a 
Csór-réti víztározóból történik. Az 1971 és 1977 között épült 
tározónál működő víztisztító mű névleges kapacitása: 2800 m3 /nap, 
az ehhez tartozó nyersvíz-kivétel 2800-3000 m3 /nap. A tározóból 
látják el a Magas-Mátra lakó- és üdülőépületeit, szállodáit, egyéb 
intézményeit is. 

Kékestető, illetve a Magas-Mátra jelentős részének 
közműellátottsága mára kapacitáshiányossá vált, illetve 
korszerűtlen megoldások jellemzik. A víztározó, illetve a 
csővezetékek sem tudják megbízhatóan kielégíteni az egyre 
növekvő igényeket. A jelenlegi infrastruktúra nem engedi a térség 
vízfelhasználásának jelentős növekedését okozó fejlesztések 
megvalósítását, de nagyobb egyidejű vízfelhasználás esetén (pl. 
szállodák úszómedencéinek feltöltésekor) lokálisan jelentős 
mértékű víznyomáscsökkenés ma is előfordul. 

A Csór-réti tározótól Mátraházáig NÁ-200-as acélvezeték biztosítja 
az ivóvízellátást. A térség nagy szálláshelyei közül a Hotel Ózon, a 
Life-Style Hotel és a Református Egyház üdülője is a MÁV medence 
és a Kőbánya közti NÁ-150-es vezetékről került bekötésre.  

A nyári fogyasztási időszakban a csúcsfogyasztók esetén 
érzékelhető nyomáscsökkenés, vízhiány. A Mátraházai Edzőtábor 
és a MÁV medence közötti NÁ-150-es vezeték sok helyütt 
problémásan megközelíthető helyeken halad át, így az esetleges 
hibaelhárítás nehézkes ezért a hálózat felújítás javasolt. 

Mátraházára és Kékestetőre átemeléssel a Mátraházán, a 
Veronika-rét közelében található 2*130 m3-es tároló-szívó 
medencén keresztül jut az ivóvíz. A medencéből történik 



 
 
 

Kékes és környezete fejlesztési program 
 

22 
 
 

Mátraháza, valamint Kékestető ellátása is, Kékestetőn a Mátrai 
Állami Gyógyintézet kezelésében lévő 2* 400 m3-es medencébe 
kerül NÁ 100-as nagynyomású acélvezetéken a víz. A Mátraházai- 
medencénél lévő gépteremből 2 szivattyú nyomja fel az ivóvizet a 
Kékestetőre. A Gyógyintézetnek van saját forrásfoglalásos vízellátó 
rendszere, így csak a források aszály következtében történő 
elapadásakor szorulnak az ÉRV Zrt. rendszerére. A Kékestetőn 
lévő fogyasztók is a Mátrai Gyógyintézettel vannak szolgáltatási- 
fogyasztói jogviszonyban. A terület vízellátását biztosító 
acélvezeték 40 éve, tehát meghaladta az előre prognosztizált 
élettartamot, így cseréje szükségesség vált. 

 

11. ábra: Kékestető és környezetének közműhálózata (forrás: https://ekozmu.e-
epites.hu) 
 

A hegycsúcsra a déli sípálya alatt vezetett kis átmérőjű 
csővezetéken jut el az ivóvíz, ennek kapacitása, a kékestetői tározó 
kis kapacitásával párosulva nem enged a jelenleginél nagyobb 
vízfelhasználást a hegycsúcson. Az alacsony kapacitás egyértelmű 
korlátját jelenti a sípálya üzemeltetéséhez szükséges 
hóutánpótlásnak, illetve a szállodai kapacitások növelésének.  

A közműszolgáltató ÉRV Zrt. a hálózat fejlesztésére 
koncepciótervvel rendelkezik. A hálózatfejlesztés megvalósítása az 
elkövetkező években várható EU-s forrás igénybevételével. 

A szennyvízelvezetési kapacitás esetében is nagyobb léptékű 
fejlesztések szükségesek, a vendégforgalmat jelentősen növelő 
fejlesztések megvalósítása esetén.  

A meglévő vezetékek elöregedtek, a tisztító nyílásoknál a csapadék 
által belemosott hordaléktól gyakran eltömődnek, ami a szennyvíz 
kiöntését okozza.  

Hírközlési kábelek a sípálya, valamint a Kékestetői út mentén is 
futnak, míg az ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. által biztosított elektromos 
áramellátás a Kékestetői út mentén lévő légkábelekkel történik.A 
légkábeles megoldás a tájképben okozott sérelem mellett a 
hegyvidéki, erdős területen az ellátás biztonságát is jelentősen 
csökkenti. Viharos, ónos esős időjárás, illetve nagyobb havazások 
esetén igen gyakoriak a területen az áramszünetek, melyek 
egyrészt az üzemeltetés költségét emelik, másrészt a térségben 
elérhető szolgáltatások vonzerejét is csökkentik. 

 

    - ivóvíz 
    - elektromos áram 
    - hírközlés 
    - vízelvezetés 
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 A terület jelenlegi használata 
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 A tágabb térség területhasználata és funkciói 

A Mátra változatos felszíni formáinak köszönhetően számos 
célcsoport számára nyújt aktív turisztikai kínálatot. Természeti, táji 
vonzerőit elsősorban a hegycsúcsok, geológiai képződmények, 
erdők, természeti értékek, tavak, források, kilátópontok és 
vízesések alkotják. Nemzetközi jelentőséggel ugyan egyik sem bír, 
de országos viszonylatban meghatározóak.  

A szántóföldi művelésre, illetve nagyobb települések kialakulásához 
kedvezőtlen domborzat miatt a természetes, illetve természetközeli 
növénytakaró nagy arányban fennmaradhatott. A Mátra 
területhasználata tekintetében az erdő a legmeghatározóbb elem, 
a Mátra közel 50%-át erdők borítják, a rétek, legelők területe a 
Mátra-vidék 8,5%-a, mintegy 9500 hektár. A magas erdősültség jó 
lehetőséget biztosít a tradicionális erdőgazdálkodás, valamint a 
speciális, az erdőhöz köthető termékek előállítása számára is. 

A Mátra déli hegylábán nagy kiterjedésű szőlőterületek találhatók, 
melyekre alapozva egyre erősödik a térségben a borturizmus is. 

A mesterséges felszínek aránya viszonylag alacsony, a 
hegylábaknál jöttek létre nagyobb települések (Gyöngyös, Pásztó), 
illetve ki kell emelni a Mátrai Erőmű, illetve a közeli lignitbányák 
okozta jelentős tájsebeket.  

 

12. ábra: Területhasználat a Mátrában  

 Funkcionális szerkezet, tagolódás 

A hegység legmagasabb csúcsaként a Kékes kiváló panorámával 
szolgál. Északi oldala meredekebb, déli lankásabb. Felszínét 
lombhullató erdő borítja, a hegycsúcs közelében pedig 
mesterséges létesítményeket alakítottak ki az idők folyamán. 

A Kékes esetében, csak úgy, mint a Mátra egészére nézve az erdő 
a jellemző területhasználati forma, ahol erdészeti, vadgazdálkodási 
tevékenység mellett a kijelölt útvonalakon az aktív turizmus 
különböző formái a meghatározóak. A kirándulók számára 
meghatározó források, kutak, pihenőhelyek, illetve kilátópontok 
elhelyezkedését a fejezet elején szereplő ábra mutatja. Fentieken 
kívül a csúcson mesterségesen kialakított létesítmények találhatók, 
úgy, mint a tévétorony (kilátó és kávézó), különböző szolgáltató 
egységek, a szanatórium, valamint a sípályák kiindulópontjai. A 
fejlesztési program fókuszterületén Mátraházán van még kiterjedt 
épített környezet, ahol az idegenforgalmi, sport (edzőtábor), 
egyházi és egészségügyi funkciók mellett a közlekedési funkció (24. 
sz. főút, parkolók) is nagy területen van jelen. A csúcstól nyugati 
irányba a „déli” sípálya határozza meg a területhasználatot, míg 
északi (kivéve a rövidebb északi sípálya irtását), keleti és déli 
irányba is túlnyomórészt erdős területek találhatók. 

 Kereskedelmi szálláshelyek, vendéglátás, 
szolgáltatások  

A Mátrában több mint 300 szállásadással és vendéglátással 
foglalkozó szolgáltató működik.  

A térség aktív turisztikai szempontból jelentős szolgáltatóinak a 
többsége a 24-es főút, illetve a 24-es főutat Pásztóval összekötő 
2408. sz. út közelében összpontosul, főként a Magas-Mátrában. 
Szabadidős programszervezésben a települési önkormányzatok, a 
TDM szervezet, különböző civil szervezetek, illetve az egyes 
szálláshelyek szolgáltatói vesznek részt. A programcsomagok 
összeállítása, kiajánlása, aktív turizmushoz kapcsolódó túrák 
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szervezése, eszközök bérlése ugyanakkor a szálláshely-
szolgáltatók többségénél csak marginálisan vagy egyáltalán nem 
jelenik meg, és hiányzik a horizontális együttműködés. 

Kereskedelmi szálláshelyek 
Kékestető, valamint a hozzá legközelebb eső településrészek, 
Mátraháza, Mátrafüred, és Sástó Gyöngyös közigazgatási 
területéhez tartoznak, így vendégforgalmi adatok is csak 
összevontan állnak rendelkezésre a KSH adatbázisában. 
Gyöngyösön kívül a szomszédos Parád és Parádsasvár ugyancsak 
szorosan kapcsolódik a Kékes térségéhez, így ezek vendégforgalmi 
mutatóit együtt vizsgáltuk. 

2019-ben a három településen összesen 33 kereskedelmi 
szálláshelyet regisztráltak, amelyek együttvéve 3 129 férőhellyel 
rendelkeznek. 

 

13. ábra: Vendégéjszakák számának alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken (2010-
2019) (Forrás: KSH) 

Az elmúlt tíz évben dinamikusan növekedett a kereskedelmi 
szálláshelyek vendégforgalma. 2019-re a vendégek száma közel 
megháromszorozódott, míg a vendégéjszakák száma két és 
félszeresére nőtt 2010-hez képest. A három település teljes 
kereskedelmi vendégforgalmának több mint felét stabilan Gyöngyös 
adja. 

Szállástípus 
Vendégek 

száma 
Vendégek 

megoszlása 

Vendég-
éjszakák 
száma 

Vendég-
éjszakák 

megoszlása 
Összesen 141 649 100% 299 984 100% 

Szálloda 114 248 80,7% 236 517 78,8% 

1* szálloda - - - - 

2* szálloda - - - - 

3* szálloda 41 339 29,2% 91 819 30,6% 

4* szálloda 44 034 31,1% 88 725 29,6% 

5* szálloda - - - - 

Kategória 
nélküli 

28 875 20,4% 55 973 18,7% 

Panzió 12 629 8,9% 25 560 8,5% 

Üdülőház-
telep  

8 610 6,1% 22 181 7,4% 

Kemping 1 914 1,4% 3 880 1,3% 

Közösségi 
szálláshely  

4 248 3,0% 11 846 3,9% 

2. táblázat: A vendégek és vendégéjszakák számának megoszlása szálláshely 
típusok szerint (Forrás: KSH) 

2019-ben a vendégéjszakák döntő többsége, 78,8%-a 
szállodákban realizálódott, míg 8,5%-a panziókban, 7,4%-a 
üdülőháztelepeken, 3,9%-a közösségi szálláshelyeken 
(munkásszállókon) és 1,3%-a kempingekben. A 
magánszálláshelyek súlya a valóságban a statisztikákban 
megjelenőnél valamivel magasabb lehet a hivatalosan le nem 
könyvel vendégéjszakák miatt. 
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A Kékes és környezete szempontjából versenytársként, 
egyszersmind a kínálatot bővítve potenciális vonzerő növelő 
tényezőként is azonosítható Mátraszentimre és Galyatető térsége. 
A szálláshelyek széles spektruma található meg itt is 
kulcsosházaktól négycsillagos szállodákig, illetve olyan különleges 
egységekig, mint a Galya-kilátón kialakított bivak szállás. A Mátra 
ezen részének forgalma jelentősen fellendült a Galyatető 
turistacentrum felújítása, illetve a mátraszentistváni sípark 
fejlesztése hatására. 

A Mátra és azon belül is a Kékes környéke elsősorban a belföldi 
turizmus célterülete. Az elmúlt öt évben a kereskedelmi 
szálláshelyek vendégeinek körülbelül 94-95%-a belföldi volt, és 
csupán 5-6%-a érkezett külföldről. Ez az adat arra utal, hogy annak 
ellenére, hogy a térség belföldön unikálisnak számító 
termékkínálattal rendelkezik, különösebb nemzetközi értékesítési 
potenciál nem tulajdonítható neki, hiszen a számunkra 
hegyvidéknek számító terület a szomszédos országokban nem 
jelent vonzerőt mivel magasabb hegyeik vannak, és jóval fejlettebb 
az infrastruktúra. 

Általánosságban elmondható, hogy a térség ma az iskolai 
szünetekhez és a nemzeti ünnepekhez igazodva a hosszú hétvégék 
kedvelt úti célja. Ezt támasztja alá az is, hogy az átlagos 
tartózkodási idő az érintett településeken nem túl magas, évek óta 
stabilan 2,1 éjszaka, ami kevéssel az országos átlag alatti (2,5 
éjszaka). 

 

14. ábra: Kereskedelmi vendégéjszakák havi eloszlása 2019-ben (Forrás: KSH) 

A Kékes környéki településeken a vendégforgalom szezonális 
eloszlása az országos vidéki átlaghoz igazodó, a nyári időszakok, 
elsősorban július és augusztus kiemelkedésével. A nyári hónapok 
2019-ben számított koncentrációja a három települése teljes 
vendégforgalmához képest 34,7%. Ez az érték az elmúlt öt évben 
csupán kis mértékben ingadozott, amely a négyévszakos keresleti 
stabilitásra utal. A forgalommal legkevésbé és leginkább érintett 
hónapok - március és augusztus - közötti különbség értéke 
viszonylag kedvezőnek tekinthető, 2,2-szeres. 

A térség turistaszállásai között meg kell említenünk az 
erdészházakat is. Jelentős ilyen szálláshelyek a Galya 
turistacentrum Galyatetőn, valamint a Rudolftanya Parádsasváron, 
amely átadására 2020-ban került sor. 
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Üzleti célú egyéb szálláshelyek 
A kereskedelmi szálláshelyek mellett a 2019-es adatok szerint 106 
üzleti célú egyéb szálláshely is várja a vendégeket, összesen 729 
férőhellyel. Ezen a ponton megemlíthetjük az eddigi felsorolásból 
kereskedelmi szálláshely híján kimaradt, de szintén a Kékes 
közvetlen környezetéhez tartozó Abasárt, ahol további 7 
magánszálláshely található, összesen 64 férőhellyel, valamint 
Gyöngyössolymost és Pálosvörösmartot, ahol összesen további 6 
magánszálláshely fogad vendégeket.  

 

15. ábra: Üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2010-2019 (Gyöngyös, 
Parád, Parádsasvár, Abasár) (Forrás: KSH) 

Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma a kereskedelmi 
szálláshelyekkel ellentétben nem egyenletesen növekedett az 
elmúlt tíz évben az Abasárral kibővült négy településen. A 2013 és 
2014 közötti hirtelen megugrást egy nagyobb mértékű visszaesés 
követte, amit 2017-től egy 32 ezer vendégéjszaka körüli stagnálás 
váltott fel. 

A térségben működő kereskedelmi szálláshelyek 
jövedelmezőségének értékelése  
A szálláshelyek jövedelmezősége szempontjából jó indikátor az 
elérhető szobák átlagára, illetve az egy vendégéjszakára jutó bruttó 
szállásdíj. Ebből a szempontból jelentős különbségek vannak a 
települések között. Míg 2019-es adatok szerint Gyöngyösön és 
Parádsasváron a szobák átlagára az országos átlag (21 ezer Ft) 
körül mozog, addig Parádon jóval alatta marad, csupán 15 ezer Ft, 
ahogyan az az egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj is több, 
mint 4 ezer Ft-tal kevesebb az országos átlagnál (10 550 Ft). Az egy 
vendégre jutó bruttó szállásdíj mind a három település esetében 
több, mint 20%-kal elmarad az országos átlagtól, ami a viszonylag 
rövidebb tartózkodási idők következménye. A REVPAR (az egy 
szoba egy működési napjára jutó szállásdíj) értéke szintén elmarad 
az országos szinttől, illetve jelentősen kisebb az átlagár értékénél, 
mely részben az átlagosnál alacsonyabb 47-48% körüli kapacitás-
kihasználtság következménye. 

Egyéb szálláshelyek, kapcsolódó szolgáltatások 
A 2015-ben felújított Mátraházi Edzőtábor speciális, szűk réteg 
számára biztosít szállást.  Az edzőtábor átépítése 2014 májusában 
kezdődött. Az 1,1 milliárd forintos beruházás részeként a központ 
külső megjelenésében is megújult: a tervezés során már a 
következő évtized elvárásait vették figyelembe, a legkorszerűbb 
anyagokból épült meg az edzőtábor. A létesítmény 2015 július 2.-
án került átadásra. Új csarnok, nagyobb edzőterem, 300 méteres 
modern burkolatú futópálya, élőfüves futballpálya és két kisebb 
multifunkciós pálya – várja a sportolókat a megújult Mátraházi 
Edzőtáborban. A rekreáció is biztosított: szauna, jakuzzi, orvosi-, 
illetve masszázsszoba. Az A-B és C épületben összesen több mint 
40 kétágyas szobát használhatnak a versenyzők és edzőik, közülük 
több mozgássérült sportolók fogadására is alkalmas. A 
csapatmegbeszélésekhez és az ünnepléshez szükséges termek is 
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rendelkezésre állnak, a konyha és az étterem pedig 100 fő igényeit 
tudja kiszolgálni. 

Az edzőtáboron kívül a környék számos ifjúsági tábornak is helyet 
biztosít, melyek Mátrafüreden, Parád-Parádfürdőn és Recsken 
találhatók. Jelenleg 7 működő ifjúsági tábor található a felsorolt 
településeken összesen mintegy 571 fő kapacitással. A táborok 
közül a legjelentősebb az 5025-ös Ifjúsági tábor a Mátra Kemping 
és Motel Sástóban, valamint a 9289-es tábor a Parádfürdői Kaland 
Vár Ifjúsági Tábor és Oktatóközpontban. 

Kiegészítő turisztikai szolgáltatásokként értelmezhetők a 
kerékpáros szervizpontok. Az elsőt a Szalajkaháznál adták át a 
TDM szervezet gesztorálásával 2018-ban, majd 2019-ben a 
Kékestetőn is létesült szervizpont.. A TDM hosszú távú terve, hogy 
összesen 30 helyen legyen ilyen szervizpont a Mátra térségében.  

A kempingeknél elérhető aktív turisztikai elemek és szolgáltatások 
nem igazán fejlettek, a szállodákban könnyebben elérhetők ezek.  

 Kiránduló útvonalak 

A Mátra a gyalogos természetjárás egyik fontos hazai desztinációja, 
meglévő turistaúthálózata, természetjáráshoz kapcsolódó, jelentős 
múltra visszatekintő rendezvényei, évszázados túrakultúrája, az 
ehhez kiépített infrastruktúra országosan is kiemelkedő.  

 

16. ábra: Kiránduló útvonalak a Kékes környezetében (adatok forrása: Mátra Térségi 
Aktív Turisztikai Stratégia -Térségi helyzetfelmérés és értékelés) 

Az attrakciók programcsomagba szervezésében, 
túraútvonalakra való felfűzésében és kiajánlásában, 
ugyanakkor számtalan kiaknázatlan fejlesztési potenciál 
húzódik.  

A kihívást kereső túrázók elsősorban a táji és természeti értékeket 
részesítik előnyben, illetve a nehezebben megközelíthető kilátókat, 
várromokat is előszeretettel látogatják, de Kékestető, mint az 
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ország legmagasabb pontja különösen kedvelt célpont a rövidebb 
túrákat keresők körében is. 

A jelzett utak a hegyvidék domborzati adottságait követik, 
csomópontjaik egyrészt az ún. belépési pontoknál (elsősorban 
Pásztó és Gyöngyös), másrészt a belső közlekedési gócpontoknál 
(Mátraháza, Kékestető, Galyatető, Mátraszentimre) alakultak ki. 
Kékestető térségét számos turistaút tárja föl, beleértve az országon 
keresztül vezető országos kéktúrát, és a hegységet érintő, egyéb 
színnel jelzett turistautakat is. 

A Mátra turistaútjelzései illeszkednek az országos 
jelzésrendszerhez; a jelzések állapota összességében jónak 
mondható, a hiányosságokat a Magyar Természetjáró Szövetség 
folyamatosan számolja fel. 

A jelzett turistautak infrastruktúrájára épülve számos túraútvonal 
tárja fel a Mátra-vidéket, amelyek vagy önálló jelzésen, vagy több 
jelzés kombinációján futnak. Ezek közül a legjelentősebb az 
Országos Kéktúra útvonala, amely a Cserhát felől érkezve 
Mátraverebélytől a Mátra-bércen át Galyatetőn, a Kékesen és a 
Kelet-Mátra gerincén egészen Sirokig nyugatról keletre szinte 
teljes hosszában végigjárja a Mátravidéket, majd a Bükk felé 
folytatódik. A Kékes TE által szervezett Rákóczi turistaút 
(jelvényszerző túramozgalom) Parádsasvár-Parádfürdő-Kékes-
Mátraháza-Mátrafüred-Sár-hegy-Gyöngyös között vezet a sárga 
sáv jelzésen, amelyet a Kis Rákóczi turistaút Parádóhuta - 
Mátrafüred között, Parádfürdő és a Kékes elkerülésével rövidít le. 

Az aktív, azon belül is a gyalogos, kerékpáros és lovas turizmust az 
időjárás igen erősen befolyásolja, így a preferált időszakokat is 
elsősorban a jó kirándulóidőhöz köthető (hosszú) hétvégék jelentik. 
A sűrűn jelzett úthálózat ellenére, több népszerű túraútvonal 
találkozása miatt ilyenkor a Kékesen is gyakori a zsúfoltság. 

A Mátrában jelenleg kilenc, nagyobb területi egységen áthaladó 
tanösvény van, amelyek nagy része újonnan létesült, a régebbiek 
megújítása, kitáblázása, az információs táblák, jelzések 
karbantartása pedig az utóbbi években folyamatos volt. A 
tanösvények többsége a Magas-Mátra egy-egy természeti értékét 
mutatja be (pl. Kékesi, Ilona-völgyi, Szalajkaház tanösvény, 
Szénégetők útja) vagy Mátrafüred térségére fókuszál (Cincér, 
Mandula és Béka tanösvény Sástón). Területi szempontból 
kuriózumnak számít a Kékestől távol fekvő a Diósi tanösvény, 
amely Szurdokpüspökit kapcsolja be a Mátra vérkeringésébe. 

A legjelentősebb tanösvények a Mátrai Tájvédelmi Körzet területén 
az Ilona-völgy 6,5 km -es hosszával, a Sár-hegyi 9 km-es 
hosszával, valamint a speciális tematikájú Szénégetők útja. 

A Kékes közvetlen környezetében két tanösvény található. A Kékes-
tanösvényt a BNPI táblázta ki, illetve hirdeti honlapján. Célja a 
Kékes, valamint a Mátra északi lejtői élővilágának, 
területhasználatának bemutatása. 

A közelmúltban adták át a Kékestető kardio tanösvényt, ahol 
elsősorban a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők 
felépülését segítendő, illetve más betegségeket megelőzendő 
vezetett túrákat is igénybe lehet venni. A kardió ösvény a budapesti 
Szent Ferenc kórház szakmai együttműködésével jött létre. Az 
érdeklődők egészségi állapotuknak megfelelően három nehézségi 
szintű, eltérő hosszúságú és szintemelkedést tartalmazó, jelzett 
útvonalon tehetnek rövid kirándulást Kékestető környezetében. A 
kardio körutak megismerését többek között a csúcskő közelében 
elhelyezett információs tábla segíti. 

 Kerékpáros útvonalak 

A Mátra jelenleg nem tartozik az ország frekventált kerékpáros 
célpontjai közé annak ellenére, hogy több szempontból is jó 
adottságokkal rendelkezne ehhez. 
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A Kékestető, mint az ország legmagasabb csúcsának megmászása 
az országúti kerékpárosok számára egyedi kihívást jelent, illetve a 
hosszú, gyalogos turistákkal kevésbé telített lejtők (akár sípályákon 
is) a downhill és cross-country kerékpárosoknak is vonzó helyszínt 
jelenthetnek, amennyiben a megfelelően kijelölt útvonalak, illetve 
kiegészítő szolgáltatások rendelkezésre állnak. 

 

17. ábra: Kerékpáros útvonalak a Kékesben (adatok forrása: Mátra Aktív Turisztikai 
Stratégia -Térségi helyzetfelmérés és értékelés) 

A Mátra térsége egyelőre nem bővelkedik kerékpárforgalmi 
létesítményekben, noha 2021-re több mint 150 km kerékpáros 
útvonal került kijelölésre, döntő többségében erdei utakon. 

Jelentős gátját jelenti a Kékes térségében a kerékpáros turizmus 
továbbfejlődésének, hogy a hegycsúcs megközelítése jelenleg 
kijelölt útvonalon nem lehetséges. A 24. sz. főút mentén 
Gyöngyöstől csak Mátrafüredig épült ki kerékpárút, onnantól 
csupán forgalmas közúton lehet megközelíteni a csúcsot, ami a 
nagy sebességkülönbség miatt igen veszélyes. 

A megoldási lehetőségek között az aszfaltburkolatú önálló 
kerékpárút mellett új erdei útvonal kialakításának lehetőségét is 
meg kell vizsgálni arra is megoldást keresve, hogy a 
természetvédelmi területeken nem kívánatos eszközök 
megjelenése elkerülhető legyen. A kerékpáros útvonalak 
kijelölésekor fontos feladat a jármódok elkülönítése, ezzel a 
konfliktushelyzetek megelőzése. 

A Kékes a kerékpáros versenysport bevett színhelye, évente több 
országúti verseny érinti, vagy végződik a hegycsúcson (pl. a 
hazánkban évről évre megrendezett legmagasabb besorolású Tour 
de Hongrie is rendszeresen visszatér ide). 

A downhill szakág vonatkozásában a Kékes aljától Mátrafüredig 
tartó, a BNPI és az Egererdő által jóváhagyott 7 km hosszú, 
downhill/roller ösvényt a High-tech Sportok Bázisa (HSB) buszos 
transzferrel használja.  

Kerékpárkölcsönzés Kékestetőhöz legközelebb Mátrafüreden 
érhető el, ahol elektromos kerékpárokat is lehet bérelni, illetve 
vezetett túrákat is indítanak.  
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 Ökoturisztikai létesítmények 

Az általunk lehatárolt fókuszterület jelenleg nem rendelkezik 
ökoturisztikai létesítménnyel. A tágabb környezetben az alábbi 
létesítmények találhatók meg:  

A BNPI által üzemeltetett mátrafüredi Harkály Ház, amely 
ökoturisztikai és környezeti nevelési központként interaktív kiállítás 
keretében mutatja be a Mátra élővilágát látogatóközponti funkciója 
mellett bemutatótérnek is otthont ad, rendezvények megtartására, 
konferencia rendezésére is alkalmas. A 2020 augusztusában 
átadott látogatóközponthoz egy Sástóra vezető tanösvény is 
kapcsolódik. 

Gyöngyös Város Önkormányzata Sástón üzemeltet Turisztikai 
Központot, ahol a hagyományos turisztikai szolgáltatások 
(kölcsönzés, információ) mellett ökoturisztikai programok 
(ásványkutatás, gyerekcsoportok számára vezetett oktatással 
egybekötött bemutatók) is elérhetők. 

 Havas sportok 

Bár a hazai síelők elsősorban a külföldi síterepeket veszik igénybe 
hosszabb síelésre, az egyre fejlődő infrastruktúrával és 
hóbiztossággal azonban egy részük (különösen a kisgyerekes 
családok, vagy kezdő síelők) számára akár hétvégi 
kikapcsolódásként, vagy külföldi síelésre felkészülésként is jó 
alternatívát jelenthetnek a hazai síterepek, így a Mátra két 
síközpontja, Mátraszentistván és Kékes is.  

Más magyarországi síterepekkel szemben előnyt jelenthet a 
nagyobb tengerszint feletti magasság, ami nagyobb 
valószínűséggel ad lehetőséget a síszezon meghosszabbítására, 
ugyanakkor hátrányos adottság, hogy a természetvédelmi 
szempontból elfogadható Déli sípálya nyugati fekvése miatt jobban 
kitett a napsugárzásnak. 

A megfelelő, kiszámíthatóan rendelkezésre álló hómennyiség 
hiányában, mint Magyarországon mindenhol, a Kékesen is 
meghatározó a hópótlás (hóágyúzás) szerepe, enélkül 
gyakorlatilag lehetetlen hosszabb nyitvatartással számolni. 

A Kékes sípályán jelenleg hat hóágyú üzemel, ezzel a déli pálya 
felső 900 métere hóágyúzható. A hópótlás kapcsán elsősorban a 
vízellátás biztosítása jelent megoldandó problémát a Kékesen. A 
jelenlegi vízellátási kapacitások mellett a hógyártási teljesítmény 
nem növelhető, ami miatt a hó előállítása nem tud megfelelő 
sebességgel történni. További korlátot jelent, hogy 
természetvédelmi területeken, vagy azok közelségében (pl. az 
északi sípályán) a mesterséges hópótlás nem engedélyezett annak 
élővilágra való hatásai miatt. 

 

18. ábra: Sípályák elhelyezkedése Kékestetőn (forrás: kekesteto.hu)  
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A sípályák üzemeltetését a négyévszakos turisztikai attrakciók 
bővítése teheti gazdaságosabbá, rentábilisabbá (s az ehhez 
kapcsolódó vendéglátás, szállás, attraktív turisztikai programok 
stb.), csökkentve így a szezonalitást.  

A Mátra ma elsősorban az alpesi sízőknek nyújt lehetőséget, az 
északi sí (sífutás, biatlon) visszafejlődött, Kékestető közelében 
sincs kiépített északi sí infrastruktúra. A Galyatető környezetében 
meglévő északi sí pálya kiegészítheti a Kékes szolgáltatásait. 

Kékestetőn két sípálya van, az Északi és a Déli. Ezeken 10 
nyomvonalat jelölt ki a Kékestető Sícentrum, azonban ezek 
jelentős része ugyanazon a pályán van kijelölve. A Déli pálya 
Magyarország második leghosszabb, 1,8 km hosszú 
lesiklópályája (Kékestetőn a kijelölt, részben átfedésben lévő 
sípályák összhossza több mint 3 km, ebből 900 m-es szakasz 
hóágyúzható). A pálya teljes hosszban történő üzemelése esetén a 
Déli pálya teljes hosszán végigsízők a Veronika-réttől síbuszokkal 
juthatnak vissza Kékestetőre. A lesiklópálya enyhe lejtésű, így 
kezdő síelők, kisgyermekes családok számára kiválóan alkalmas. A 
Déli sípálya teljes hosszában kivilágított és hangosítással van 
felszerelve.  

Az északi pályák (egy fekete és egy piros) meglehetősen 
rövidek (400 és 600 méter), ezeket egy 1000 fő/óra kapacitású 
csákányos felvonó szolgálja ki. Ugyanakkor az 
erdőrezervátummal határos Északi pályát ma már a 
természetvédelmi korlátozások miatt alig lehet használni, 
hiszen nem hóágyúzható, ezért csak megfelelő természetes 
hótakaró esetén üzemelhető be. E pálya hóágyú-, és infrastruktúra 
fejlesztése a szomszédos erdőrezervátum országosan is 
kiemelkedő természeti értéke miatt természetvédelmi okokból nem 
támogatott. 

Kékestetőn a pálya alsó és felső pontján is vannak szolgáltató 
és szociális épületek. A vendéglátási lehetőségek terén a Déli 

pálya mentén a HE-DO körbár és a Kékesi Vendégház 50 
férőhelyes étterme, az északi pálya mellett az önkiszolgáló Tető 
Étterem, valamint a TV Torony Kilátóban működő kávézó áll 
rendelkezésre. A Kékesi Vendégházban korlátozott 
szálláslehetőség (7 szoba) is van, illetve egyéb szolgáltatások is 
igénybevehetők.  

Síoktatás és eszközbérlés lehetséges (síléc, síbakancs, síbot, 
snowboard, snowboard cipő, bukósisak, szánkó), az 
eszközvásárlásra viszont korlátozott a lehetőség a Mátrában. Mivel 
Magyarországon a síbérletesek tizede oktatást is kér, s jellemzően 
felszerelést is kölcsönöz, így ezek a szolgáltatások igen fontosak. 
Kékestetőn síszervíz is működik. Sítáborok tekintetében a Mátra 
még nem alternatívája a külföldi síterepeknek, de a Magyar 
Síakadémia a térség iskoláit évek óta segíti a sítáborok 
szervezésében a “Minden mátrai gyerek tanuljon meg síelni!” akció 
keretében. Ennek keretében a Mátraszentistváni Síparkban tartott 
oktatásokon vehetnek részt az iskoláskorúak, melyhez 
kedvezményesen vehetnek síbérletet, illetve kölcsönözhetnek 
felszerelést. A programban már hat iskola 250 tanulója vett részt, 
azonban jelentős hatást csak a résztvevők körének bővítésével 
lehetne elérni. 

Szánkózási lehetőség a Kékes síparkjában is van, emellett 
Mátraházán van szánkópálya kijelölve. A szánkózási lehetőségekre 
egyre nagyobb igény mutatkozik a havas napokon, ugyanakkor 
jelenlegi állapotában szűk a kapacitás, a sípályát veszik igénybe a 
szánkózni szándékozók, ami balesetveszélyes, és kezelendő a 
szemetelés ( eltört eszközök "hátrahagyása") kérdésköre is. Sokan 
érkeznek konkrétan e célból a Kékes térségébe, de a sípályát 
igénybe vevőket elkísérő családtagok körében is folyamatos az 
igény szánkózási lehetőségekre (a sípályán tilos a szánkózás). 
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 Egyéb sportolási lehetőségek 

A Kékesen egyéb, szervezett keretek között végezhető 
sporttevékenység nem található meg, persze a fakultatív 
jelleggel végezhető sportokat ezen tevékenységi körbe nem 
számítottuk bele. 

Bár a lovasturizmus fejlesztése a Mátrában célként jelenik meg, a 
Kékes a meredek, sokszor köves utak miatt nem ideális célpontja 
az ilyen jellegű túráknak. Lovas turizmusra elsősorban a hegy 
lábánál lévő lankásabb területeken van lehetőség, a vizsgált 
térségben nem várható, e jármód intenzívebb megjelenése. 

A Kékeshez legközelebb található Pisztrángos-tavon alapvetően 
természetvédelmi funkciója (kisvizes élőhelyek), illetve mérete, 
mélysége miatt vízi turizmus nem zajlik, azonban kedvelt 
kirándulóhelynek számít. 

 Épített környezet, kulturális értékek 

A Kékestető épített környezetébe a csúcs környékén található 
létesítmények tartoznak bele úgy, mint a TV torony, a régi kilátó, a 
csúcskő, a sípályák, valamint az ezekhez tartozó fogadóépületek, 
és infrastrukturális létesítmények. Jelenlegi egyetlen négy évszakos 
belépőjegyes vonzerő a TV-torony terasza, melynek forgalma 
körülbelül évi 10-15%-kal növekszik (mintegy 100 ezren látogatják 
évente). A csúcs közelében elérhető attrakciók listája csekély, 
továbbiak kialakítása szükséges ahhoz, hogy a természeti mellett 
az épített értékek is jelentős vonzerőt jelentsenek, ezáltal a csúcson 
tartalmasan eltölthető idő hossza 1-2 órára, akár fél napra bővüljön. 

Építészeti szempontból a Kékestetővel gyakran azonosított TV-
torony, illetve a mellette álló régi torony jelent értéket. Ezek mellett 
az akár ipari építészeti emlékként is felfogható régi síugrósánc 
emelhető ki, melynek turisztikai használatához jelentős fejlesztések 
szükségesek a mára növényzettel benőtt, romos épületnél. 

A csúcs közvetlen közelében a Mátrai Állami Gyógyintézet 
építészeti szempontból is értéket képviselő, azonban nagyon 
leromlott állapotú épületegyüttese található. A jelenleg is használt 
épületek mellett a mára romossá vált épületek felújítása (pl. 
Csonka-villa, Nővérszálló) hatalmas fejlesztési potenciált rejt 
magában. 

Kékestető mellett Mátraháza területe is központi belterület. Az itt 
található meghatározó épületek, épületegyüttesek az üdülőház 
(Pagoda, a település első épülete), a Gyógyintézet, a Mátraházi 
Edzőtábor, valamint a 4 csillagos Residence Ózon superior 
Conference & Wellness Hotel, Life Style Mátraháza, Mátra Sástó 
Hotel, Honvéd Üdülő. 

 Szakrális értékek, zarándoklat 

Egyházi épületek ugyan minden településen vannak, de tényleges 
vonzerővel ezeknek csupán egy része bír. A Keresztek nyomában 
túramozgalom a Gyöngyös térségében található 55 kőkeresztet 
gyűjti csokorba, amely elsődlegesen a zarándokturisták számára 
jelent attrakciót. A templomok közül a fallóskúti kegyhely, a 
tarnaszentmáriai Árpád-kori templom, a mátraszentimrei Kodály 
kápolna és a Három falu temploma, a gyöngyöspatai 
Kisboldogasszony templom, a sár-hegyi Szent Anna kápolna, 
valamint a gyöngyösi Ferences Rendház és Szent Bertalan 
templom bír olyan vonzerővel, amelyek felkeresése – 
elhelyezkedése és/vagy a hitéletben betöltött szerepe miatt - egy-
egy gyalogos vagy kerékpáros túra célpontja is lehet (ezek a Mária-
úton is mind elérhetők). 

A fókuszterület szakrális értékekben szegényebb, az egyetlen 
jelentősebb vallási létesítmény, a Magyarok Nagyasszonya-
kápolna Mátraházán működik. 
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 Különleges közlekedési eszközök, létesítmények 

Kékestető jelenleg csak közúton, illetve, gyalogosan, vagy 
kerékpárral erdei utakon közelíthető meg. Különleges közlekedési 
eszközök a hegycsúcs közvetlen környezetében nem működnek. A 
Gyöngyösről induló kisvasút legközelebbi végállomása 
Mátrafüreden van. A sífelvonók a pályák mellett az időjárás 
függvényében üzemelnek síszezonban, nem bírnak négy évszakos 
funkcióval. A déli pálya mellett 4 felvonó üzemel, köztük egy 700 és 
egy 800 méter hosszú csákányos felvonó, valamint egy 200 
méteres tányéros felvonó. Az északi pálya mellett csákányos 
felvonó van telepítve. 

 A terület tulajdonosi, vagyonkezelési helyzete 

A fejlesztési program által vizsgált fókuszterület összesen kb. 120 
különböző helyrajzi számmal jelölt telek található. 

A terület legnagyobb része Gyöngyös közigazgatási területéhez 
tartozik, de egyes részei átnyúlnak Markaz, illetve Parád 
illetékességi területére is (ezen települések központi belterülete 
közúton nem érhető el közvetlenül a Kékesről). 

Központi belterülethez tartozó telkek csak Gyöngyöshöz tartozó 
településrészeken találhatók Kékestetőn és Mátraházán. 

A Kékes környezetében az erdőterületek a Magyar Állam 
tulajdonában vannak, vagyonkezelőjük az Egererdő Erdészeti Zrt. 
Állami tulajdonban van emellett a 24. sz. főút, illetve a Kékestetői út, 
valamint a Mátraházai Edzőközpont (vagyonkezelő a Nemzeti 
Sportközpontok) és a gyógyintézet épületei is (vagyonkezelő a 
Mátrai Gyógyintézet). 

A fókuszterületen belül kiemelt fejlesztési helyszínként említendő 
helyszínek tulajdonviszonyairól az alábbiak állapíthatók meg: 

Kékestető jelentős részén a telkek a különböző funkciók mentén 
felosztásra kerültek, ennek megfelelően a tulajdonosi szerkezet 

sem egységes. Az állami tulajdonban lévő épületek, vízmű terület, 
illetve erdő besorolású telkek mellett önkormányzati tulajdonban 
vannak a parkolók, közlekedési utak, illetve egyéb művelés alól 
kivont területek, az Antenna Hungária Zrt. tulajdonában van a 
tévétorony és környezete, valamint magántulajdonban (HE-DO Kft.) 
van több, elsősorban vendéglátó funkciójú épület és a körülöttük 
fekvő telek. A régi torony értékesítésére a tulajdonos Antenna 
Hungária Zrt. árverést hirdetett, mely alapján a legmagasabb 
ajánlatot adó magánbefektetővel a szerződéskötés a fejlesztési 
program készítésével párhuzamosan megtörtént. 

Mind az északi, mind a déli sípálya Gyöngyös Város 
Önkormányzatának tulajdonában van, a síugrósánc és környezete 
azonban állami tulajdon. 

Mátraházán a parkolók, illetve felvonók induló állomásának, 
fogadóépületnek alkalmas helyszínek közül a 24-es út és a 
szanatórium között fekvő terület részben művelésből kivett, az 
Egererdő Zrt. tulajdonában lévő terület, részben állami tulajdonban 
az Egererdő Zrt. vagyonkezelésében álló, erdő besorolású terület. 

A jelenlegi nagy parkoló és a környező területek tulajdonviszonyai 
vegyesek, a parkoló az Egererdő Zrt. tulajdonában van, de magán 
tulajdonban lévő üdülő is megtalálható közvetlen környezetében. 

A Honvéd üdülő és környezete állami tulajdonban van, 
vagyonkezelője a Honvédelmi Minisztérium. Művelés alól kivett 
területként szerepel az üdülőt körülvevő erdős rész is. 

A fókuszterület egészének tulajdonviszonyait az alábbi térkép 
mutatja be: 
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 Igények, szükségletek elemzése 
 

 Hazai és nemzetközi példák bemutatása 

A Csehországban található Lipno nad Vltavou a Lipno gát mellett 
található ideális elhelyezkedésének köszönhetően jelenleg az egyik 
legnépszerűbb turisztikai és rekreációs hely az országban. A 
látogatók számára a településen számos szálloda és panzió 
található, amelyek széles körű szolgáltatásokkal egészülnek ki. A 
hegyen minőségi síközpontot alakítottak, amely a szabadidős sízők 
minden igényét kielégíti, nem csak a lesikló, de a sífutók, 
snowboardosok és gyermekes családok számára is alternatívát 
nyújt.  

20. ábra: Lombkoronasétány és kilátó Lino nad 
Vltovou-n (forrás: booking.com) 

A Treetop Lipno nevű lombkoronasétány 
egy egész Csehországban egyedülálló 
sétány, mely a nyugodt kikapcsolódás 

mellett edukációs jelleggel is rendelkezik a gyermekek és a felnőttek 
számára egyaránt. A sétány teljes hossza 675 méter, a hozzá 

tartozó kilátó magasság pedig 40 méter. A 2012-ben, 80 millió CZK 
(~800 millió Ft) értékű beruházással létrehozott látványosság 
évente átlagosan 300 ezer látogatót vonz. 

A turisztikai attrakciók köréhez tartozik még az Erdei Királyság nevű 
hatalmas gyermek játszótér, valamint két bobpálya, egy kötélpark 
és egy kerékpárpark is. A Lipnoi tóhoz kapcsolódóan megtalálható 
egy fürdőkomplexum, és jachtkikötő is a térség turisztikai 
kínálatában. 

A Lipnon működő attrakciók egy része illeszthető lehet a Kékes 
turisztikai kínálatába is, ha az ott meglévő komplex szolgáltatási 
struktúra elérése az eltérő adottságok miatt nem is lehet cél. 

Komparatív példaként említendő az ukrajnai Bukovel sí- és 
snowboard központ is. A komplexum 60 kilométeres 
pályarendszerrel és 16 modern sífelvonóval is rendelkezik, a sí- és 
snowboard mellett szánkópálya is megtalálható. A lesikláson kívül 
az élményközpontban található jégkorcsolya pálya, wellness, 
edzőtermek, és fizikoterápiás részleg is, mely rehabilitációs 
célokkal is igénybevehető. Az aktív sportolási lehetőségek közé 
tartozik az itt található összesen több mint 500 méter hosszú, 
többféle zipline pálya, vagy a környező hegyikerékpározásra 
alkalmas számos túraútvonal is. 

Bukovelhez kapcsolódik még a Hutsul Land elnevezésű skanzen, 
mely néprajzi, gasztronómiai, táji jellegzetességeket mutat be mind 
kikapcsolódási, mind oktatási céllal egyaránt. 

Itt található továbbá az Ice Land elnevezésű teljes egészében jégből 
épített bár- és hotel. A szabadidős tevékenységek sorához tartozik 
még motoros- és kutyaszán túrázási lehetőség, kötélugrás, 
gokartozás, a nyári időszakban pedig lovas- és kerékpártúrák, 
valamint különféle vízi sportolási lehetőségek. 



 
 
 

Kékes és környezete fejlesztési program 
 

36 
 
 

A Bukovelben működő komplexum elsősorban a széles aktív 
turisztikai kínálatával jelent jó példát a Kékes fejlesztéseinek 
tervezése során. Ezek közül is kiemelkedik a víztározó tó sokrétű, 
négy évszakos hasznosíthatósága. 

 

21. ábra: Kerékpáros zipline pálya Bukovelben (forrás: bukovel.com) 

Déli szomszédunknál Zágrábtól mindössze 15 kilométerre, a 
Medvednica hegységben fekszik a Sljeme síterep. Három felvonó, 
két húzólift és egy háromszékes libegő viszi fel a 4 kilométeres 
pályarendszerhez a siklani vágyókat. A pályák keleti és északi 
fekvésűek, az északi lejtők hóágyúzottak. A Panjevnija pálya (ez 
nincs benne a 4 kilométerben) több éve használaton kívül van, mivel 
a hozzá tartozó kabinos felvonót leszerelték, de tervbe van véve egy 
üléses építése, illetve további pályák létrehozása. A Horvát 
Síszövetség rendszeresen itt tartja versenyeit, sőt világkupa 
versenyeknek is otthont adott a helyszínt. A pályák 730 és 1030 
méteres tengerszint feletti magasságban helyezkednek el. 

A síközpont tengerszint fölötti magassága, illetve az 535 millió HRK 
(~26 milliárd Ft) beruházással, egy mintegy 5 km-es hosszúságú 
kabinos felvonóra alapozó közlekedési kapcsolat miatt jelenthet 
releváns összehasonlítási alapot a Kékes számára. 

 

22. ábra: A kabinos felvonó völgyállomása (forrás: sielok.hu) 

Jó példának tekinthető az Idem Hore nevű applikáció, amely a 
Tátrában elérhető szolgáltatás. Ennek, illetve hasonló tapasztalatok 
mintájára megalkotható egy okostelefon kompatibilis (Android, IOS) 
alkalmazás a Kékesre (vagy a Mátrára, esetleg tágabb 
környezetre), melyben feltűntetik a különféle szálláshelyeket, 
útvonalakat, aktuális hóhelyzetet, parkolási lehetőségeket, 
éttermeket, illemhelyeket, főbb híreket.  

 Jelenlegi használói szokások 

A legfontosabb küldőterületnek Budapest és agglomerációja 
számít, de az Alföldről is egyre nagyobb számban érkeznek turisták. 
A leglátogatottabb attrakciónak egyértelműen Kékestető 
tekinthető a Mátrában: a területre éves szinten több mint 60 
ezer gépjármű érkezik, mintegy 100 ezren látogatják meg a TV-
torony kilátóját és 15 ezren síelnek itt egy szezonban.  

A Mátrában a teljesítménytúrák egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendenek. A legtöbb résztvevő az 1994 óta, 4 távon 
megrendezett (S: 19 km, M: 25km, L: 34 km és XL: 40,5 km) Téli 
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Mátra TT-n indul, de a többi megmérettetésen is 600-800 fő 
megjelenik. A túrákat teljesítők aránya fokozatosan javul, azaz az 
indulók 70-90%-a sikerrel teljesíti a távot. A kerékpáros események 
közül a szintén négy különböző távon megrendezett Mountain Bike 
Maraton látogatottsága hasonló, az országúti versenyeken néhány 
száz résztvevő van, a Kékesi Csúcstámadáson több mint 
ötszázan vettek részt az elmúlt években.  

Célcsoport tekintetében a Kékes jelenleg szinte minden generációt 
megcéloz, mivel az ország legmagasabb pontjának meghódítása, a 
TV-toronyban kialakított kilátó korosztálytól független vonzerő. 

A sípálya jelenleg főleg kezdő, vagy családdal érkező sízők 
számára ideális de fejlesztése és hosszának növelése esetén 
bármilyen sítudással rendelkező síző számára nyújthat 
kikapcsolódást. 

A Kékes környezetében változatos színvonalú, árfekvésű, illetve 
speciális célcsoportokat megcélzó szolgáltatások is elérhetők, 
azonban a legtöbb célcsoport számára (kivéve a túrázókat) nem 
rendeződnek ezek rendszerbe, illetve az egyes szegmensekben 
elérhető attrakciók száma sem elég ahhoz, hogy a térség hosszabb 
időre kösse le az ideérkezőket.  

Különösen szembetűnő ez a hegycsúcs esetében, ahol az 
ideérkezők által eltöltött idő ritkán, elsősorban rendezvények (pl. 
Muzsikál az Erdő, Advent a Kékesen) esetén haladja meg a fél órát. 

Speciális szolgáltatásokat nyújt a Mátrai Gyógyintézet mátraházi, 
illetve kékestetői létesítménye, azonban ezek leromlott állapotuk 
miatt nem tudják kihasználni elhelyezkedésükben fekvő 
potenciáljukat. Az intézmény Heves megye pulmonológiai betegeit 
látja el, a krónikus osztály egy részére országos beutalási lehetőség 
is van. Az ellátott betegek száma évente 4.500 körül alakul. Az 
épületek kapacitásainak kihasználására 100 ággyal szociális otthon 
is működik a főépületben. Hasonlóan szűk célcsoportot szólít meg 

a Nemzeti Sportközpontok által üzemeltetett edzőtábor 
Mátraházán, amely válogatott sportolók számára is jó felkészülési 
lehetőséget nyújt a magaslati elhelyezkedés előnyeit kihasználva. 
Az edző-, vagy egyéb gyermektáborok, konferenciák 
lebonyolítására alkalmas létesítményt 2015-ben újították fel, azt 
megelőzően hosszabb ideig nem tudták igénybe venni a sportolók. 
Jelenleg összesen 430 fő különböző létesítményekben történő 
elszállásolására alkalmas. 

A Kékes térségében viszonylag kevés szálláshely érhető el, bár a 
paletta az olcsó turistaszállástól a négycsillagos szállodáig terjed. 

 Potenciális igények felmérése 

Bár a Kékes és térsége az aktív turizmus (elsősorban túrázás) 
kiemelt helyszíne ma is, a rossz elérhetőség, a szolgáltatások 
szűkössége, illetve a konkrét élményt nyújtó lehetőségek hiánya 
miatt nem tudja fekvésében rejlő potenciálját teljes mértékben 
kihasználni. Kékestető és környezetének fejlesztése több szinten 
kell, hogy megtörténjen.  

Annak érdekében, hogy a hegycsúcs a jelenleginél vonzóbb 
környezetet, az idelátogatók számára nagyobb élményt nyújtson, a 
csúcskő jelenleg kissé lehangoló környezetének megújulása, a 
csúcs közelében található alul-, vagy egyáltalán nem hasznosított 
épületek új funkcióval való megtöltése, adott esetben bontása 
szükséges. A megújítás fókuszában a csúcskő környezete, a 
tévétorony és annak háromágú épületrésze kell, hogy álljon, 
kiegészülve új, vonzó attrakciók létrehozásával. 

A terület legjelentősebb problémái között jelentkeznek szűkös 
közlekedési kapcsolatai, melyek miatt a legforgalmasabb 
hétvégéken a személyautóval érkezők nagy száma, illetve az 
igényekhez viszonyított alacsony parkoló kapacitás miatt 
rendszeresen torlódások alakulnak ki. Ez az idelátogatók, illetve a 
24-es sz. főutat használók számára egyaránt időveszteséget, illetve 
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felesleges környezetszennyezést is okoz. Az elérhetőség javítása 
emiatt elsődleges feladat, melyhez mind a parkolási kapacitások 
növelése, mind a Kékes közösségi közlekedési módokkal való 
megközelítési lehetőségeinek diverzifikációja szükséges. A rossz 
elérhetőség mára egyértelmű gátját jelenti további turistákat vonzó 
fejlesztések megvalósításának. 

A kerékpáros attrakciók fejlesztéséhez mindenképp szükséges a 
jelenleg egyes szakaszokon biztonságosan nem megoldott 
kerékpáros útvonalak pótlása. 

Nagyobb attrakciók kialakításának helyszíne a hegycsúcson 
elérhető korlátozott hasznosítható terület, illetve a nehézkes 
elérhetőség miatt a csúcs közelében, jobb elérhetőséggel bíró más 
helyszín is lehet potenciálisan, ezzel bővítve a turisták által nagy 
számban látogatott területet, csökkentve a túlzott zsúfoltság 
veszélyét. Ilyen fejlesztési helyszínt alapvetően a már korábban 
beépített, de mára alul-, vagy nem hasznosítottá vált területek 
jelentenek, mint a síugrósánc, vagy adott esetben a Gyógyintézet 
területén meglévő elhagyott épületek.

A fejlesztések megvalósításához mindenképp szükséges a jelenleg 
kis kapacitású, nem kellően megbízható közmű infrastruktúra 
fejlesztése is. 

A sípályának, mint a Kékes kiemelt látogatóvonzó létesítményének 
fejlesztéséhez a hókészítés feltételeinek megteremtése, illetve egy 
új, az újonnan kialakítandó fogadóközponttól induló felvonó 
kialakítása is szükséges, amely a hómentes időszakokban is fő 
megközelítését biztosíthatja a hegycsúcsnak. 

 Problématérkép  

Az alábbi térkép foglalja össze a helyzetfeltárás során azonosított 
legfontosabb problémákat, melyek kezelésére a fejlesztési 
programban meghatározott projektelemek törekszenek: 

  

23. ábra: A helyzetfeltárás során feltár főbb problémák összegzése 
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 Fejlesztési prorgam meghatározása 

 Jövőkép, misszió 
Misszió 
A Kékest, mint Magyarország legmagasabb hegyét az emberek 
többsége kiemelt helyként kezeli az országról alkotott képében. Ez 
ad lehetőséget, hogy az adott esetben csak a csúcskő miatt 
idelátogatók is tartalmas élményekkel tudjanak távozni.  

Jövőkép 
A Kékes 2030-ra a jelentősen fejlődő mátrai turizmus emblematikus 
pontja marad, a jelenleginél jobb, környezetkímélőbb 
elérhetőséggel, megújult attrakciókkal, amelyek önmagukban, 
illetve a Mátra más területein elérhető élményekhez kapcsolódva is 
minden korosztály számára biztosítanak tartalmas, aktív 
kikapcsolódási lehetőséget. A hegycsúcs vonzerejének 
növeléséhez hozzájárul az épített környezet megújulása, 
elsősorban aktív turisztikai funkcióinak bővülése minden 
évszakban, a meglévő funkciók színvonalának javítása, 
mindeközben megőrizve, a lehetőségekhez mérten bemutatva a 
Kékes környezetének természeti értékeit is, a jelenleginél kisebb 
környezetterhelést okozva. 

Célkitűzések 
A fejlesztési prorgam végrehajtásának átfogó célja a Kékes 
vonzerejének növelése, ezáltal az idelátogatók számának 
növelése a túlturizmus elkerülésével, illetve számukra a lehető 
legtöbb élmény biztosítása, megőrizve, bemutatva a térség 
természeti értékeit a jelenleginél kisebb környezetterhelést 
okozva. 

Elengedhetetlen továbbá a Kékestetőn emblematikus 
élményhangulat megteremtése, a csúcskő környezetének, illetve 
a csúcs közelében lévő épített infrastruktúra rendezése, az értékes 
elemek új funkciókkal való megtöltése. 

A Kékes környezete jelenleg is mind a négy évszakban jelentős 
forgalmat bonyolít le, azonban adottságai jelentős potenciált 
rejtenek az aktív turizmus, valamint a síelés és egyéb téli sportok 
tekintetében. A potenciál kihasználásához mind infrastrukturális, 
mind menedzsment jellegű fejlesztések szükségesek, melyek 
megvalósítása során különös figyelemmel kell lenni a térség 
természeti értékeinek megőrzésére, lehetőség szerinti 
rehabilitációjára. 

 

24. ábra: A Kékes fejlesztésének célrendszere: AKTÍV KÉKES 

A megújuló turisztikai kínálathoz kapcsolódó, a jelenleginél 
nagyobb forgalom kezelésének elsődleges feltétele a Kékes, illetve 
Kékestető megközelíthetőségének javítása, a parkolási 
lehetőségek javítása, a hegycsúcstól távolabbra helyezése, illetve 
alternatív, környezetbarát közlekedési módok bevezetése a csúcs 
eléréséhez. Ezzel a jobb elérhetőség mellett a közlekedésből 
származó környezetterhelés is csökkenthető. 
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Szintén, szinte bármilyen, a látogatószám, vagy az itt eltöltött idő 
növekedését célzó fejlesztéshez szükséges az elavult 
közműhálózat kapacitásának és színvonalának igényekhez 
történő illesztése, elsődlegesen az ivóvízellátás és a 
szennyvízhálózat fejlesztése, valamint az elektromos áram ellátás 
üzembiztonságának növelése.  

 A fejlesztési program meghatározásának módszere 
A fejlesztési program meghatározásának célja a helyzetfeltárás 
során feltárt problémák megoldása az ezekből levezetett és az 
előző pontban bemutatott célkitűzések elérésével. 

 

25. ábra: A fejlesztési program meghatározásának lépései 

Projektötletek számbavétele 
A programelemek meghatározásának első lépéseként a felmerült 
projektötletek gyűjtése történt meg, melyhez a, a területen jelen levő 
szereplők (természetvédelmi szereplők, turisztikai szervezetek, 
jelenlegi létesítmények kezelői, üzemeltetői, helyi önkormányzat) 
eltérő kidolgozottságú fejlesztési tervei, ötletei, a Kékes térségére 
kidolgozott fejlesztési tervdokumentumok, a jelen tanulmánnyal 

párhuzamosan készülő Mátra Aktív Turisztikai Stratégia, a Megbízó 
elképzelései, valamint a fennálló problémákra a szakértők által 
javasolt megoldások jelentettek inputot. 

Projektötletek szűrése  
Második lépésként a beérkezett projektötletek szűrése történt, az 
alábbi átfogó szempontok szerint: 

Megvalósíthatóság  
Elsődleges szűrési szempont a megvalósíthatóság. A Kékes 
környezetében meglévő számos természeti érték fontos korlátot 
jelent a megvalósítható fejlesztések tartalmát, elhelyezkedését 
tekintve, de más szempontok (megfelelő terület rendelkezésének 
hiánya, tulajdonviszonyok – elsősorban magántulajdonban lévő 
területek érintettsége esetén, de állami, önkormányzati tulajdonnál 
is problémás lehet több kezelő, vagy tulajdonos által birtokolt 
területeken fejlesztések összehangolása, megvalósítása) is kizáró 
tényezőt jelenthetnek. 

A projektötletek vizsgálata során több esetben egyértelművé vált, 
hogy valamilyen tényező miatt megvalósíthatósága nem 
lehetséges. Amennyiben az eredetileg tervezetthez képest eltérő 
helyszínen, esetleg módosított tartalommal megvalósítható lehet, a 
jelen fejlesztési programba már ezen módosított tartalommal vettük 
fel. 

A projektek szűrésében, megvalósítható tartalmának 
meghatározásába a helyi szereplők is bevonásra kerültek. 

Magánforrásból megvalósítandó beruházások 
A fejlesztési program összeállításakor alapvetően az állami, 
önkormányzati szereplők által megvalósítható fejlesztéseket vettük 
figyelembe. A nagy léptékű, magántulajdonban lévő területeken 
megvalósuló fejlesztésekre az AÖFK-nak viszonylag kevés 
közvetlen ráhatása van. Kiemelhető azonban, hogy a kedvező 
infrastrukturális és vonzerő fejlesztések ezek számára is ösztönző 
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hatást tudnak gyakorolni. A magánfejlesztések potenciális léptéke 
miatt ezek hatását sem lehet figyelmen kívül hagyni a 
programelemek meghatározásánál. Ennek megfelelően az 
infrastruktúra igénybevételre, illetve a szolgáltatásokra való 
hatásokat az ismert, illetve várhatóan megvalósuló fejlesztéseknél 
számításba vettük. 

A programelemek között olyan fejlesztéseket is szerepeltetünk, 
melyek üzemeltetése magánvállalkozások által történik, de a 
beruházást állami, vagy önkormányzati szereplők hajthatják végre 
(pl. sípálya fejlesztése, vagy különböző szolgáltatásokhoz 
szükséges feltételek megteremtése). Ezek esetében is szigorú 
támogatási szabályoknak kell megfelelni, melyről részletesebb 
leírást az 5.5 fejezet tartalmaz. 

Pénzügyi, vagy egyéb okból nem javasolt projektötletek 
A programelemeket vizsgáltuk továbbá fenntarthatóságuk, azaz a 
megfelelő kereslet, a pénzügyi fenntarthatóság megléte (költségek 
és bevételek számbavétele), valamint társadalmi hasznosságuk, 
beleértve az emberi egészségre, környezetre, illetve gazdaságra 
való hatásukat is. Kizárásra kerültek az egymás hatékonyságát 
rontó párhuzamos kapacitások, egymással versenyző 
szolgáltatások, felesleges kapacitások kiépítését eredményező 
programelemek. 

 A programelemek számbavétele, szűrése 
A lehetséges programelemek körébe az összegyűjtött 
projektötletek, illetve ezek szakértők által a helyzetfeltárásban 
azonosított problémákhoz alakított változatai, valamint a szakértők 
által a problémák alapján javasolt további projektötletek kerültek. 
Bár a programelemek legnagyobb része még csak ötletként 
jelentkezik, egy részük előkészítése, a különböző helyi szereplők 
közötti egyeztetések már több éve tartanak. 

A lehetséges programelemeket a fejlesztési program 
célkitűzéseinek megfelelően öt kategóriába sorolva mutatjuk be: 

A Kékes aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése 

K Közlekedési problémák attraktív, környezetbarát megoldása 

T Kékestető fejlesztése 

Í Kékes sí funkció és síugrósánc környezetének attrakció 
fejlesztése 

V Víz, egyéb közmű, távközlési rendszerek fejlesztése, 
informatikai platform kialakítása 

A következő oldalakon lévő táblázatban mutatjuk be a felmerült 
programelemek szűrésének következtetéseit a következő 
kategóriákba sorolva: 

Jel Jelmagyarázat 

 A fejlesztési program része 

 A fejlesztési program része, de átalakításra, összevonásra kerül 

 Kikerül a fejlesztési programból 
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Kód Programelem Jel Értékelés 

A 
 

Kékes aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése 

A1 Zipline pálya 
 Jelen fejlesztés állami beruházásból megvalósuló elemei között nem kerül bele a programba, magán 

beruházásként megvalósítható, nem került kijelölésre pontos nyomvonal. 

A2 Hullámvasút zipline pálya 
 Jelen fejlesztés állami beruházásból megvalósuló elemei között nem kerül bele a programba, magán 

beruházásként megvalósítható, nem került kijelölésre pontos nyomvonal. 

A3 Erdei legördülő pályarendszer 
 Jelenleg nincs pontos nyomvonal kijelölve, a Down hill pálya természetvédelmi okok miatt nem 

javasolt, helyette flow trail jellegű kialakítás lehet a megoldás.  

A5 
Kilátóról kilátóra túraútvonal ki nem 
használt kilátópontok fejlesztésével 

 Jelenleg látogatott kilátópontok mellett további, ki nem használt kilátópontok felvétele, 
természetvédelmi szempontok figyelembevételével történő kis léptékű fejlesztések javasolt. 

A6 
Erdőrezervátumok tematikus túrákkal 
történő felfedezése szakvezetéssel 

 A Bükki Nemzeti Parkkal történt egyeztetés alapján minimális fejlesztés lenne, szabályozott túrázás 
a fokozottan védett területek megóvása érdekében.  

A7 Lombkorona sétány és hegyi játszótér  Lombkoronasétány koncepciója egy másik fejlesztési elem részeként jelenik meg (T21). 

A8 Meseösvény kialakítása 
 A fejlesztés részeként mesetáblák kerülnének kihelyezésre nagyjából 50 méterenként, az ösvény fő 

attrakciója pedig a csúcs közelében lévő mesélő fa lenne. 

A9 
Kerékpáros megközelítés biztonságának 
javítása 

 A 24-es főúttal párhuzamosan történő kialakítás tervezett, pontos nyomvonal és természetvédelmi 
érintettség pontosítandó 

A10 Kerékpáros panorámaút 
 A fejlesztés megvalósítására erdészeti utak megnyitása esetén van lehetőség. A megnyitás miatt 

egyes útszakaszok esetlegesen felújításra kerülnének. A Kékes északi- és déli oldalán egyaránt van 
lehetőség a fejlesztés kialakítására. 

A11 
Kerékpáros összekötő útvonalak 
fejlesztése 

 Kék kör-Mátraháza 3,9 km, valamint Négyeshatár-Kékestetői út 3,6 km szakaszon szükséges a 
fejlesztés megvalósítása. 

A12 Kékestető bikepark 
 Kerékpáros bikepark és erdei kerékpáros nyomvonalak kialakítása az elkészül felvonó alatt a sípálya 

és az út közötti területen 

K 
 

Közlekedési problémák attraktív, környezetbarát megoldása 

K1 
Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető kabinos 
felvonó 

 Nyomvonala a Déli- sípálya felett javasolt, a jelenlegi 1,5 millió Ft/ m fajlagos költség nem tartalmazza 
az erdőtelepítés és energiaellátás költségét. 
A 10 fős kabinos felvonó közel 2,5 km hosszú lenne, összekötve a Mátraházán kiépülő új 
fogadóközpontot (parkolót), a Déli-sípálya alján található Veronika-rétet és Kékestetőt.  

K2 
Mátrafüred-Sástó-Mátraháza-Kékestető 
kabinos felvonó kiépítése 

 A magas költség és az ezzel nehezen párba állítható látogatottság miatt megtérülése kérdéses, a 
megtérülés részletes vizsgálata szükséges, mielőtt a programelem javasolható. 
Természetvédelmi érintettség miatti megvalósíthatóság is további vizsgálat tárgyát kell, hogy 
képezze. 

K3 Mátraháza buszparkoló bővítése  K7-be épül be. A fejlesztés egyéb parkolási lehetőségek fejlesztésével közösen valósítható meg. 

K4 
Autóbuszos kapcsolat fejlesztése, 
illesztése az intelligens közlekedési 
rendszerbe 

 A fejlesztés részeként elektromos buszok kerülnek beszerzésre, összehangoltan a közösségi 
közlekedés és az intelligens parkolórendszer fejlesztésével. 



 
 
 

Kékes és környezete fejlesztési program 
 

43 
 
 

Kód Programelem Jel Értékelés 

K5 Mátraháza, korábbi parkoló újra nyitása 
 K7-be épül be. A használaton kívüli korábbi parkoló újra nyitásaként akár 1200 személygépkocsi, 

valamint 100-150 busz fogadására elégséges hely alakítható ki. 

K6 Parkolóház, mélygarázs építése 
 K7-be épülhet be, amennyiben felszíni megoldás nem áll rendelkezésre a részletes vizsgálatok 

alapján. 

K7 
Kékestető intelligens parkolási és behajtási 
rendszer  

 Intelligens parkolórendszerrel, behajtási zónákkal való kombinált fejlesztés javasolt. A csúcs 
tehermentesítése érdekében szükséges. 

K9 Honvéd-üdülőnél meglévő parkoló fejlesztése 
 K7-be épül be. A parkoló fejlesztése jelentősebb kapacitásnövelés nélkül történne, elsősorban a 

túrázok számára lenne elérhető. 

K10 
Felvonó indítóállomás, látogatóközpont 
kialakítása Mátraházán  

 A központi parkoló/ felvonó indítóállomás mellett kerülne kialakításra. A látogatóknak való kölcsönző, 
orvosi ellátás, mosdó- és egyéb kényelmi szolgáltatások nyújtása miatt szükséges. 

K11 Vörösmarty-turistaháznál parkoló felújítása 
 K7-be épül be. A jelenlegi körülbelül 100 férőhelyes parkolókapacitás fejlesztése, felújítása 

csökkentve ezzel a Mátraházára irányuló terhet. 

T 
 

Kékestető fejlesztése 

T1 Kültéri mászófal kialakítása a tévétornyon  Lombkoronasétánnyal (T21) közös fejlesztési elem részeként javasolt. 

T3 Csillagpark 
 A Mátra területén más helyszínen jobb lehetőségek vannak hasonló projekt megvalósítására (Pl. 

Ágasvár, Piszkés-tető). 
T4 Stresszoldó terápiás élménypark  A terület vagyonkezelője jelenleg nem tervez megvalósítani ilyen fejlesztést. 

T6 
Tévétorony műszaki területén 
szálláshelyfejlesztés 

 A Tévétoronyban az aktív funkciókra való fókuszálás a javasolt, a szálláshely funkciót inkább a régi 
toronyba kell telepíteni. 

T7 Régi tévétorony hasznosítása 
 T23-ba kerül, mivel jelen fejlesztés állami beruházásból megvalósuló elemei között nem kerül bele a 

programba, magán beruházásként megvalósítható 

T8 Tető étterem gasztroközpont kialakítása 
 T23-ba kerül, mivel jelen fejlesztés állami beruházásból megvalósuló elemei között nem kerül bele a 

programba, magán beruházásként megvalósítható 

T9 Kékestető apartmanház 
 T23-ba kerül, mivel jelen fejlesztés állami beruházásból megvalósuló elemei között nem kerül bele a 

programba, magán beruházásként megvalósítható 

T10 
Tévétorony háromágú épületrészének aktív 
funkciókkal való megtöltése 

 Mászófalnak, szélcsatornának és különféle gyermek programoknak adna otthont a körülbelül 500 m2-
es terület. Ökomenikus kápolna is kialakítható lehet, ha másutt nem található megfelelő hely. 

T11 Tévétorony funkcióbővítése 
 Aktív turizmushoz kapcsolódó, fiatalabb közönséget megszólító funkciók preferálása más, az 

„Élményhegy” koncepcióhoz közvetlenül kevésbé illeszkedő funkciókkal szemben (pl. szálláshely, 
konferenciaterem, étterem). 

T12 
Kihasználatlan, látképbe nem illő épületek 
elbontása 

 Síház, régi torony aljában levő bódék lebontása indokolt, a bontandó épületek pontos meghatározása 
szükséges. 

T13 Csúcskőnek méltó környezet biztosítása  
 Csúcskő áthelyezése, csúcsot szimbolizáló emlékmű újragondolása, ezzel összefüggően 

alkalmazás létrehozása, mellyel nyomon követhető, hogy az ország mely régióiból érkeznek a 
látogatók.  

T14 
Közösségi tér kialakítása az északi sípálya 
felső részén 

 Új funkciók alakíthatók ki: parkosítás, rendezvénytér, lombkoronasétány kiindulópontja, 
összekapcsolva a T10-zel. Az északi sípálya megszüntetésre kerül, elépítés is szükséges. 
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T15 
Szélcsatorna kialakítása a tévétorony üzemi 
területén 

 Új attrakcióként szabadesésszimulátor, valamint extrém élménycsomag kialakítása javasolt a T10-es 
fejlesztési elem részeként. 

T16 Szakrális tér kialakítása  
 A T14-től elkülönülve, csendesebb környezetben kialakítható meditatív, szakrális helyszín az ilyen 

jellegű funkciókkal: pl. Kereszt, motoros emlékhely, egyéb meditációs lehetőség. Az országzászló a 
T13-as fejlesztési elem részeként kerül kialakításra. 

T17 
Mátrai Gyógyintézet területén található 
kihasználatlan épületek, területek 
hasznosítása 

 A fejlesztési elem részeként sor kerülne a jelenleg kihasználatlan épületek felújítására elsősorban a 
Gyógyintézet tevékenységét segítendő. Vállalkozó általi beruházás keretében bakancsos, zarándok 
turisták részére szálláshely kialakítására is lehet mód. Kedvező szempont, hogy barnamezős 
fejlesztésként kezelhető. A fejlesztés megvalósítása csak hosszú távon képzelhető el, így a fejlesztési 
program csak az előkészítési feladatokat tartalmazza. 

T18 Honvéd-üdülő hasznosítása  Részletes projektötlet hiányában a fejlesztési elem nem kerül megvalósításra. 

T19 NSK telephelyének hasznosítása  Az előzetes egyeztetések során a telephely hasznosítása elvetésre került. 

T20 Tévétorony kilátóinak fejlesztése  

 A fejlesztési elem megvalósítása javasolt. Szükséges a kilátóteraszok, infrastruktúra megfelelő 
kialakítása, szükség szerinti átépítéssel, kilátó funkciókkal. A kidolgozás során kell pontosítani a 
megvalósíthatóságot: tisztázni kell, hogy melyik szinten, a többi tervezett fejlesztési elemmel hogyan 
működhet együtt. 

T21 
Lombkorona sétány kialakítása egyéb 
élmények biztosításával 

 A fejlesztési elem megvalósítása javasolt az északi és keleti oldalra való kilátással, kéktúra útvonalból 
kiágazva, belterületen 
A sétány tartóoszlopain további élmények (pl. csúszda, mászófal) is elhelyezésre kerülnek. A 
kialakítás a csúcs egyik legjelentősebb látványossága lehetne. 

T22 Látogatóközpont kialakítása Kékestetőn 
 Külön épületben nem javasolt elhelyezni, egyéb funkciókkal kombinálva (pl. felvonó fogadóépülete) 

beépítésre kerül, kisebb volumenben. 

T23 Aktív Kékes pályázati keret 

 Támogatási keret létrehozása a Kékestetőn működő vállalkozások részére. Célja az AÖFK 
koordinációja mellett összehangolt fejlesztések megvalósítása, az elérhető támogatások legjobb 
kihasználása. Ennek részeként valósulhatnak meg a Déli sípálya fejlesztéséhez szükséges 
beruházások is 

Í 
 

Kékes sí funkció és síugrósánc környezetének attrakció fejlesztése 

Í1 Síugrósánc kilátóként való hasznosítása 
 Kilátóként való hasznosítás javasolt. A sánc, mint meglévő épített elem praktikusan kilátóként, 

tájékoztató ösvény részeként használható. További vizsgálatok szükségesek mobil vendéglátó 
funkció megvalósíthatóságára. 

Í2 
Síugrósánc érkező területének hasznosítása 
snowboard, downhill funkcióra 

 A kialakult értékes növénytakaró megőrzésére legjobban lehetőséget nyújtó funkció preferálása. 

Í3 
Síugrósánc érkező területének hasznosítása 
oktatópályaként 

 A kialakult értékes növénytakaró megőrzésére legjobban lehetőséget nyújtó funkció preferálása. 

Í4 Sípálya bővítése a Honvéd-üdülő irányába  Természetvédelmi okokból a fejlesztési elem megvalósítása nem javasolt. 

Í5 Hópótlás fejlesztése  ÉRV projekt megvalósulása esetén nem szükséges további víztározó építése. 
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Í6 Déli sípálya fejlesztése 
 A teljes hópótlás biztosítása érdekében szükséges fejlesztések. Finanszírozása az Aktív Kékes 

pályázati keretből lehetséges (T23) 

Í7 
Északi sípálya használhatóságának 
biztosítása 

 Természetvédelmi okokból a fejlesztési elem megvalósítása jelenleg nem javasolt. 

Í8 
Szánkópálya kialakítása a síugrósánc 
érkező területén 

 A fejlesztési elem megvalósítása egyszerűbb kialakítással támogatható, a BNPI nem preferálja a 
hópótlással való megoldást. Egyszerűbb kialakítás esetén a becsült költségek csökkenhetnek. 

Í9 Honvéd-üdülő-Veronika-rét felvonó kiépítése  Természetvédelmi okokból a fejlesztési elem megvalósítása nem javasolt. 

Í10 Bivak szállás kialakítása a síugrósáncon  Természetvédelmi okokból a fejlesztési elem megvalósítása nem javasolt. 

Í11 Szánkópálya fejlesztése Mátraházán 
 A szánkópálya fejlesztése javasolt. Ennek részeként különféle biztonsági berendezések és felvonó 

kialakítása is szükséges. 

V 
 

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

V1 Ivóvízellátás javítása 
 A fejlesztési elem részeként sor kerül a csővezetékek cseréjére, melynek célja az ellátásbiztonság 

javítása 
V2 Szennyvízelvezetés fejlesztése  A szennyvízelvezetési elem fejlesztése javasolt, jelenleg kérdéses a tisztítókapacitás. 

V3 Ivóvízellátás javítása, víztározó építése  

 A fejlesztési elem részeként javasolt az elavult vezetékek és egyéb berendezések cseréje, 
amennyiben szükséges, tározó kapacitása kialakítása. A fejlesztés egyaránt kiszolgálja a turizmus 
növekvő igényeit, illetve a lakossági vízigény biztonságos ellátását is segíti, figyelembe véve a 
klímaváltozás által okozott kockázatokat. 

V4 
Víztározó kialakítása sípálya hópótláshoz 
patak elrekesztésével 

 Amennyiben az ÉRV Zrt. projektje megvalósul, nagyobb környezeti hatással járó megoldások 
végrehajtása nem javasolható. 

V5 Vízellátás komplex fejlesztése 
 A vízellátás egy projektben, a V3 (ivóvíz) és T23 (hópótlás, ipari víz) alatt kerül a fejlesztési 

programba. 

V6 Internet szolgáltatás fejlesztése 
 A fejlesztés részeként javasolt az internethálózat fejlesztése a Digitális Jóléti Program részeként. Az 

egyes internetes kapcsolathoz kötött alkalmazások, valamint tájékozódás, információszerzés miatt 
igen hasznos elem. 

V7 Napelempark 
 Kívül esik a fókuszterületen (Farkasmály térségében állhat rendelkezésre megfelelő terület), így 

részletes vizsgálata nem történik meg, továbbá jelentős területigénnyel bír. 

V8 
Elektromos áramellátás 
üzembiztonságának növelése 

 Az üzembiztonság növelése érdekében földkábelek telepítése javasolt. A telepítési költség a felvonó 
építésével párhuzamosan végrehajtva jelentősen csökkenhet. 

V9 
Okostelefon applikáció fejlesztése a 
Kékesre 

 Szálláshelyfoglalást, túrázást, tájékozódást, intelligens parkolási rendszer használatát, zöldbusz 
rendszer használatát segítő okostelefon alkalmazás kifejlesztése támogatott. Vonzó és egyben 
hasznos fejlesztési elem az attraktivitás növelésének szempontjából. Az AÖFK országos 
fejlesztéseihez igazodóan és ahhoz illeszkedően kerül megtervezésre. 

V10 Kékesi koordinációs iroda kialakítása 
 A BMSK Zrt. koordinációs irodájának szervezetfejlesztése a Kékes aktív turisztikai fejlesztéséről 

szóló előterjesztésben szereplő BMSK feladatok ellátására. 

 3. táblázat: A lehetséges programelemek értékelése 
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 Fejlesztési program bemutatása 

 Fejlesztési program leírása 
A fejlesztési program megvalósítható, pénzügyileg értelmezhető, a 
célok eléréséhez hatásaival hozzájáruló programelemekből áll 
össze. 

A programelemek kiválasztásakor egy olyan fejlesztési program 
összeállítása volt a cél, melynek végrehajtásával az alábbi 
eredmények érhetők el: 

 Környezetbarát megoldásokkal kerülnek enyhítésre a Kékes 
jelenlegi közlekedési problémái; jobb, egyszersmind kisebb 
környezeti terhelést jelentő elérhetőséget biztosítva a csúcs 
térségének 

 A közműhálózat fejlesztése a természeti értékek 
legnagyobb mértékű megóvása mellett valósul meg, 
lehetőséget teremtve ezzel fejlesztések megvalósítására, a 
látogatószám növelésére. 

 Kékestető területe megújul, az ország legmagasabb 
pontjának környezete méltó köntösbe öltözhet. A csúcson 
található épületek új funkciókat nyernek, miáltal a Kékesen 
eltöltött idő nő. 

 Az aktív pihenés, sportolás lehetőségei bővülnek minden 
évszakban, magasabb színvonalon, nagyobb kínálatból 
választva tudják aktívan eltölteni szabadidejüket az 
idelátogatók. 

A fejlesztési program elemeit, helyét a projektötleteknél megismert, 
a program céljaihoz igazodó csomagokban mutatjuk be a következő 
oldalakon a Kékestetőre vonatkozó ábrán és a Kékest bemutató 
térképen.
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Mátraházán  

26. ábra Tervezett fejlesztések összesítése 

KÉKES ÉS KÖRNYEZETE FEJLESZTÉSI PROGRAM 

A12 – Kékes bikepark 

A12 
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27. ábra Kékestető programelemeinek elhelyezkedését bemutató térkép 
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 Kékes Aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése 

A Kékes környezetében jelenleg is jó kínálat áll rendelkezésre az 
aktív turizmus kedvelői számára. A tervezett programelemek 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. 

A3: Erdei legördülő pályarendszer 
A programelem 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 kialakítás során a 
legkisebb igénybevétellel 
járó megoldások 
használatára kell 
törekedni, biztosítva, hogy 
a pálya használata 
többféle járművel (hegyi 
kerékpár monster roller, 
mountaincart, stb.) 
élményt jelentsen, könnyen járható legyen, de ne zavarja a 
túrázókat. Ennek megfelelően a kialakítás jelenleg is használt, de 
nem jelzett útvonalakon, erdészeti utakon történhet meg, nagyobb, 
a downhill kerékpáros szakágra jellemző beavatkozások (pl. 

ugratók építése) mellőzésével. Lehetőségként felmerül, hogy az új 
szakaszt a szennyvízcsatornák cseréjével kialakuló irtáson 
vezessék. 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.  

 

28. ábra Erdei legördülő pályarendszer javasolt nyomvonala (sárga szaggatott vonallal 
jelölve) 

A5: Kilátóról kilátóra túraútvonal ki nem használt 
kilátópontok fejlesztésével 
A Kékes, mint az ország legmagasabb hegye annak ellenére, hogy 
meredeksége elmarad más hegyeinktől számos kiváló kilátást 
nyújtó ponttal bír minden égtáj felé. Annak érdekében, hogy ezek a 

Legördülő pályarendszer – illusztráció (forrás: 
www.gyongyos-matra.hu) 
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jelenleginél nagyobb vonzerőt nyújtsanak, több túrázó jusson el ide, 
két típusú fejlesztés megvalósítása javasolható.  

A legjobb kilátópontok egy túraútvonalra való felfűzése meglévő 
turistautak felhasználásával, szükség esetén azok minimális, a 
kilátópontok eléréséhez szükséges kiegészítésével. A túra 
keretében a Sástó közelében lévő kilátópontoktól Kékestető 
érintésével a csúcstól keletre és északra található kilátópontokat 
fűzné fel. Az útvonalat egységes jelzés- és táblarendszerrel lehet 
kiemelni. 

 

 

A természetes kilátó-pontokon pihenőhelyek, egyszerű játszóterek, 
tűzrakóhelyek, adott esetben a kilátást javító kisebb létesítmények, 
vagy nagyobb beruházást nem igénylő okospadok, esetleg 
szelfipontok kialakítása a kilátópont közvetlen környezetének 
terepviszonyaitól, védendő természeti értékeitől függően. 

Potenciálisan fejleszthető kilátóhelyek találhatóak a Kékestől 
keletre húzódó főgerincen (Sas-kő, Erzsébet-szikla), a csúcstól 
délre a Benevár-bérc közelében fekvő természetes kilátóhelyek, 
vagy a Hidas-bérc, északra pedig a Sárkányos Sombokor 
térségében. Utóbbi esetében kilátó bővítés nem támogatható, 

fokozottan védett terület érintettsége miatt a jelzés megszüntetése 
is megfontolható. 

 

29. ábra Kilátóról kilátóra túraútvonal javasolt nyomvonala (sárgával jelezve) 

A6: Erdőrezervátumok tematikus túrákkal történő 
felfedezése szakvezetéssel 

 

 

Kilátás a Disznó-kőről 
(forrás: orszagalbum.hu) 

A Sas-kői turistaemlékmű 
(forrás: gyongyos-matra.hu) 

Kilátás a Sárkányosról 
(forrás: kekesonline.hu) 

Kilátás az Erzsébet-kőtől 
(forrás: kekesteto.hu) 
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett túrák támogatása, 
adott esetben a bejárást segítő kis léptékű infrastrukturális 
fejlesztéssel (az erdőrezervátumok területe bemutatásának célja 
éppen az erdők érintetlen fejlődésének megfigyelése, így e 
területeken beavatkozások nem indokoltak). Kizárólag kisszámú, 
alkalomszerű, inkább az oktatási intézmények képzéseihez 
kötődően (terepgyakorlat stb.) működne, jelentős számú kiránduló 
erdőrezervátumokba irányítása károsítaná a természetes életteret. 

A8: Meseösvény kialakítása 
A Déli sípályán a Veronika-réttől 
egészen a csúcsig, valamint a 
mátrafüredi sétányon 40-50 
méterenként mesetáblák 
kerülnének kihelyezésre, egy-
egy ismertebb mese figuráiról, 
szereplőiről. A felső részen (ahol 
az áramellátás megoldható), a 
táblák mellé mesedobozok is 
kerülnek, melyek egy 
gombnyomással mesélni 
kezdenek. A fejlesztéssel a monoton gyaloglásból egy, a 
gyerekeknek élményekben gazdag kirándulást adunk, mely önálló 
vonzerővel is bírhat. 

A9: Kerékpáros megközelítés biztonságának javítása 
A meglévő kerékpárút mátrafüredi végétől kapcsolat kialakítása 
szükséges az erdei kerékpáros túraútvonalakhoz. A nyomvonal 
meghatározásához tanulmányterv készítése szükséges. 

A10: Kerékpáros panorámaút 
A beavatkozási terület északi részén, a Disznókői-forrás és a 
Pisztrángos-tó között kerékpáros panorámaút kerül kialakításra, a 
meglévő erdei utakon környezetbe illő stabilizált burkolat 
kialakításával, kb. 8 km hosszan. A tervezett kerékpáros útvonal 

2,5 m széles, 50-50 cm padkával, a vízelvezetés egyoldali 
földárokkal kerül kialakításra. A nyomvonal kialakításához a 
meglévő útvonal szélesítése, és ehhez a faállomány kismértékű 
ritkítása szükséges. A tervezett pályaszerkezet:  

 20 cm M63 zúzottkő 
 5 cm M22 zúzottkő kiékelés 
 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg. 

  

Kerékpáros panorámaút – illusztráció (forrás: mozgasvilag.hu, trekdirection.hu/) 

A fejlesztés keretében kerékpáros útirányjelző táblák és kerékpáros 
pihenőpont kerül kialakításra. 

Meseösvény-illusztráció 
(forrás: turistamagazin.hu) 
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30. ábra Kerékpáros panorámaút javasolt nyomvonala (sárgával jelölve) 

A11: Kerékpáros összekötő útvonalak fejlesztése 
A beavatkozási terület déli részén a kijelölt erdei kerékpáros 
útvonalak összekötése céljából kb. 4 km hosszon a meglévő erdei 
utakon környezetbe illő stabilizált burkolat kerül kialakításra. A 
tervezett kerékpáros útvonal 2,5 m széles, 50-50 cm padkával, a 
vízelvezetés egyoldali földárokkal kerül kialakításra. A nyomvonal 
kialakításához a meglévő útvonal szélesítése, és ehhez a 
faállomány kismértékű ritkítása szükséges. A tervezett 
pályaszerkezet:  

 20 cm M63 zúzottkő 
 5 cm M22 zúzottkő kiékelés 
 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg. 

 

31. ábra Erdei kerékpáros útvonal (forrás: fahrradtour.net) 

A fejlesztés keretében kerékpáros útirányjelző táblák és kerékpáros 
pihenőpont kerül kialakításra. 

A12: Kékes bikepark 
Kékestető és Veronika rét között a sípálya és a közút között 
elhelyezkedő területet korábban is használták downhill, illetve 
extreme kerékpáros rendezvények helyszínéül. Bár jelenleg nincs 
itt kiépített pálya, hegyikerékpárosok előszeretettel használják a 
területet gyakorlásra, elsősorban jó megközelíthetősége miatt. 

A kabinos felvonó kiépítésével, csapadékvízelvezetés 
megoldásával, illetve különböző szakágak (flow line, enduro, 
freeride) számára használható infrastruktúra kiépítésével az év 10 
hónapjában használható, magas színvonalú, mind gyakorlásra, 
mind versenyek rendezésére, mind aktív időtöltésre jól használható 
kerékpáros létesítmény alakítható ki a természeti értékek mérsékelt 
megzavarásával. 
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A különböző pályák különböző célcsoportok számára nyújtanak 
szórakozási lehetőséget, a javasolt kialakítással mind a családok, 
mind akár profi versenyzők is megszólíthatók. 

A fejlesztés megvalósításának indokoltságát erősíti, hogy a felvonó 
megépítésével a hegycsúcs a jelenleginél is könnyeben elérhetővé 
válik a hegyikerékpárosok számára, akik által használt útvonalak 
így szabályozott mederben tarthatók, ezáltal biztosítva, hogy a 
természetvédelmi szempontból értékesebb területeket elkerüljék. 

Mindazonáltal a bikepark az 1. ütemben is megvalósítható, jó 
kihasználtság biztosítható közúti (személyautóval, kisbusszal, 
közvetlen kerékpárral) való megközelítés esetén is. 

 Közlekedési problémák attraktív, környezetbarát 
megoldása 

Kékestető bármilyen, látogatószám növekedést megcélzó 
fejlesztése esetén, de jelenlegi értékeinek megőrzése érdekében is 
szükséges elérhetőségének javítása attraktív, kis környezeti 
terhelést okozó megoldások kialakításával, a parkolási problémák 
megoldásával. 

K7: Kékestető intelligens parkolási és behajtási rendszer 
Az attrakciók fejlesztésének hatására az elérhető napi forgalom 
1500 túrázó és 1500 célzottan a Kékestetőre érkezővel lehet 
számolni a jelenlegi üzemeltető tapasztalatain alapuló becslések 
szerint. A helyszűke, a környezeti, természeti szempontok, valamint 
költséghatékonysági szempontok miatt a behajtási rendszerrel 
összehangolt intelligens parkolórendszer kialakítása lenne a 
megoldás. 

A Kékestetőre vezető 24134. j. úton javasolható behajtási rendszer 
kiépítése, amelynek segítségével a 24-es főúti leágazástól kezdve 
lehetséges a behajtó gépkocsik csúcsidejű korlátozása, erre több 
fokozat is elképzelhető, pl. behajtási (parkolási) díj ellenében fel 
lehet hajtani, illetve telítettség esetén a buszokra és az engedéllyel 
rendelkezőkre korlátozható a felhajtó forgalom. Ehhez a 24134. j. út 
alsó végén beléptető pont létesítése szükséges sorompóval, 
fizetőkapuval, pénztárépülettel, utóbbi egyben a rendszer 
felügyeletét is ellátná. 

A parkolási igények megoldására az ingadozó igényekből fakadó 
eltérő terhelés miatt rugalmas, skálázható megoldásra van 
szükség. A meglévő parkolók (lásd 33. ábra) korszerűsítésével, 
fejlesztésével, rendszerbe szervezésével kiszolgálható a téli 
szezonon kívüli, illetve a hétköznapi forgalom jelentős része. A 
meglévő, megmaradó parkolók kapacitását, ahol lehet, növelni 
szükséges, szolgáltatási színvonalukat emelni kell (szelektív 
hulladékgyűjtés, vízvételi lehetőség, WC, térvilágítás, térfigyelő 
kamera stb.), és egységes arculattal kell ellátni (jelzések, feliratok, 
utcabútorok stb.). A parkolókat be kell számozni vagy el kell 
nevezni, így a kommunikációs anyagokon (térképek, táblák stb.) 
eszerint lehet hivatkozni rájuk, megadva, hogy az egyes attrakciók 
megközelítéséhez melyik parkolóhely javasolható. 
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32. ábra Parkolóhelyek jelölése Stuhleck síterepen (AT) 

A csúcsidejű igények kielégítéséhez javasolható további puffer 
parkolók kialakítása, amelyek a síszezonban, illetve hétvégi 
csúcsok, tömegrendezvények idején megnyithatók, ezek 
lehetséges helyszíneit részletesen vizsgálni szükséges. 

Mind a központi, mind pedig a puffer parkolókban szükséges 
elektromosautó-töltőállomás kialakítása is.  

A parkolóhelyek optimális kihasználása, és az egyéni 
gépkocsiforgalom minimalizálása érdekében parkolásirányító 
rendszer kialakítása szükséges, melynek keretében az egyes 
parkolók aktuális telítettségi adatai alapján kijelzőkön, illetve 
interneten keresztül megjeleníthető az egyes parkolók foglaltsága, 
a hegycsúcshoz/sípályához legközelebbi parkoló telítettsége 
esetén az érkezők az eggyel korábbi, még szabad kapacitással 
rendelkező parkolóba irányíthatók, ezáltal megspórolható a betelt 
parkoló felesleges felkeresése és az ebből adódó forgalmi, ezáltal 
környezeti terhelés. Ehhez az egyes parkolóhelyeken a foglaltság 
mérése szükséges, valamint kialakítandó a szükséges központi és 
kommunikációs rendszer. Emellett csúcsidőben célszerű 
parkolásirányító munkatársak alkalmazása, akik segítenek a 

gépjárművek irányításában, leparkolásában, annak érdekében, 
hogy adott parkolóhely minél hatékonyabban legyen kihasználva. 

A programelem megvalósítása egyéb fejlesztésektől függetlenül 
indokolt a jelenleg zsúfolt hétvégéken fellépő parkolási problémák 
kezelése érdekében. 

 

33. ábra: A térség meglévő parkolói 

A sípályától, felvonótól távolabb eső parkolókat a csúcsidejű 
terhelés alatt autóbuszos kiszolgálás segítségével lehet bekötni az 
attrakciókhoz (K4: Autóbuszos kapcsolat fejlesztése, illesztése az 
intelligens közlekedési rendszerbe). Az autóbuszos kiszolgálást 
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elektromos buszokkal szükséges megoldani. Az elektromos buszok 
töltését a kialakításra kerülő parkolókban létrehozott elektromos 
töltőállomáson szükséges megoldani. Nem szükséges minden 
parkolóba elektromos-busz töltőállomást kialakítani, hanem 
részletes tervezés során szükséges meghatározni, hogy mely 
pontokon optimális azok elhelyezése. 

A hegycsúcs személygépkocsival való megközelítése 
szükségességének csökkentése érdekében alternatív megoldást 
kínál egy nagy kapacitású kabinos felvonó is Mátraháza-Veronika-
rét-Kékestető között, amelyet a K1 elemként részletesen 
bemutatunk. A felvonó megépülése esetén javasolt a hegycsúcsra 
vezető utat teljesen lezárni az egyéni gépjárműforgalom elől, és a 
gépkocsival érkezők számára biztosítani a felvonóra történő 
átszállás lehetőségét. Ehhez a felvonó alsó állomásánál nagy 
kapacitású (előzetes becslések szerint legalább 1500 szgk-ra kell 
számítani csúcsidőben) parkoló kialakítása szükséges, alapvetően 
felszíni kialakítással. 

Ehhez az alábbi területek vehetők figyelembe, melyek részletes 
vizsgálata szükséges: 

 K5: Vargák kútja melletti parkoló (P4) fejlesztése, bővítése: 

Ezen a területen a meglévő parkoló területe kb. 10.500 m2, 
kapacitása kb. 210 szgk. A parkolóval szomszédos fás terület 
bevonásával a parkoló jelentősen kibővíthető, így kb. 54.400 m2-es 
terület jöhet létre, amelyen kialakítástól függően elhelyezhető kb. 
1500-2000 szgk. férőhely. A területen vegyes életkorú faállomány 
található, az előzetes környezetvédelmi egyezetetések alapján a 
korosabb fák megtartása mellett a fiatal faállomány kivágható, így a 
parkoló kialakítási, elrendezési lehetőségeit meghatározzák a 
megtartandó fák, illetve a meglévő szintkülönbségek, ami miatt a 
parkoló várhatóan teraszosan alakítható ki.  

További férőhelyek vonhatók a rendszerbe az alábbi meglévő 
parkolóterületek fejlesztésével (a számozás a 33. ábrára 
vonatkozik): 

 Mátraháza központi parkoló (hrsz. 7173, a rajzon P2-vel 
jelölve) korszerűsítése: a parkoló területe kb. 2400 m2, 
kapacitása kb. 100 szgk. 

 K9: Honvéd-üdülőnél meglévő parkoló fejlesztése (rajzon 
P5-tel jelölve): a parkoló területe kb. 2100 m2, kapacitása kb. 
80 szgk. 

 K11: Volt Vörösmarty-turistaháznál levő parkoló fejlesztése 
(rajzon P6-tal jelölve): a parkoló területe kb. 2400 m2, 
kapacitása kb. 100 szgk. 

A hegycsúcsra vezető út teljes lezárásával a Kékestető parkoló (P1) 
kivonható a közforgalom alól, a továbbiakban a hegycsúcson 
dolgozók, áruszállítás, különjáratok, rendezvények stb. részére 
tartható fent. 

A Veronika-réti meglévő parkoló a tervezett fejlesztések 
területigénye miatt megszűnik. 

Amennyiben a fent bemutatott potenciálisan fejleszthető felszíni 
parkolók vizsgálata során egyértelművé válik, hogy a szükséges 
kapacitás nem biztosítható, egyéb alternatív kapacitásfejlesztési 
megoldások vizsgálata történhet meg. 

K4: Autóbuszos kapcsolat fejlesztése, illesztése az 
intelligens közlekedési rendszerbe 
A beavatkozási területen az egyéni gépkocsiforgalom csökkentése 
érdekében új autóbuszos kiszolgálási rendszer kerül kialakításra. 
Ennek keretében menetrendszerinti buszjárat indul, amely érinti 
Mátrafüred és Mátraháza központját, a kijelölt parkolóterületeket 
(K5, K6, K9, K11), a Mátraháza – Veronika-rét – Kékestető felvonót 



 
 
 

Kékes és környezete fejlesztési program 
 

56 
 
 

(K1), felfűzve ezáltal a forgalom kibocsátó (parkolóhelyek, 
szálláshelyek), és a forgalomvonzó létesítményeket.  

A szezonális forgalomtól függően a járat közlekedhet a korlátozott 
behajtási területen (K7), egészen Kékestetőig, vagy csak a felvonó 
alsó állomásáig.  

A járatok aktuális menetrendje a nagyobb megállókban kijelzésre 
kerül, továbbá interneten, mobiletelefonon is elérhető, így a 
parkolóba érkező látogatók pontos információt kapnak a következő 
járat indulási idejéről.  

A járatok informatikai rendszere integrálásra kerül az intelligens 
parkolásirányító rendszerrel, így a parkolók telítettségi adatai 
alapján folyamatosan optimalizálható a buszok menetrendje és 
útvonala, továbbá lehetséges igényvezérelt megoldások (DRT) 
alkalmazása, például kevésbé frekventált időben egy távolabbi 
parkoló kiszolgálására csak az utasok tényleges jelenléte esetén 
kerül sor. A menetrendi rendszer integrálásra kerül a területen 
közlekedő menetrendszerinti helyközi járatokkal.  

A járműveknek kialakításuk révén alkalmasnak kell lenniük a téli 
sportolók kiszolgálására, így a sí/snowboard szállításra, sícipőben 
történő használatra. A téli szezonon kívül vizsgálandó a 
kerékpárszállítás megoldásának lehetősége, pl. utánfutó 
segítségével. 

A járatot nullaemissziós járművek szolgálják ki, a megvalósítás 
időpontjában elérhető technológiától függően elektromos vagy 
üzemanyagcellás meghajtással. Elektromos meghajtás esetén 
vizsgálandó, hogy szükséges-e a napközbeni töltéshez töltőhely 
kialakítása. 

A buszok üzemeltetési költsége a síbérlet/felvonójegy vagy a 
parkolási díj árába építhető.  

A szükséges járművek méretének és mennyiségének, valamint az 
üzemeltetési modell meghatározásához további vizsgálatok 
szükségesek.  

Az intelligens parkolási rendszer, illetve az ehhez igazított, 
igényvezérelt buszos megoldások bevezetése egyedülálló 
megoldás az országban. 

K1: Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető kabinos felvonó 
A javasolt fejlesztés keretében kabinos felvonó kerül kialakításra 
Mátraháza (az új parkolókapacitásokhoz igazodó elhelyezkedéssel) 
és Kékestető között a jelenlegi felvonó végpontjához közeli 
érkezéssel. Veronika-réten (a sípálya tervezett alsó végpontjánál) 
egy fordító állomással. A pálya hossza 2374 m, elméleti kapacitása 
10 fős kabinokkal 1000 fő/óra. 

A nyomvonal meghatározásakor a természetvédelmi szempontok 
és a hatékonyság, használhatóság egyaránt figyelembevételre 
kerültek a kivágandó fák számának minimalizálása, a védett 
területek elkerülése által, illetve az induló és közbülső állomások 
helyszínének meghatározásakor. 

A felvonó kialakításával környezetbarát alternatíva nyújtható 
Kékestető személygépkocsival való elérése helyett, amely egyaránt 
alkalmas mozgáskorlátozott, kisgyerekes (babakocsival 
közlekedő), vagy nagyobb sportszereket (síléc, kerékpár) szállító 
utasok feljuttatására. 
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A felvonó induló, érkező 
állomásainál, illetve a Veronika-
réten a szükséges üzemi épületek 
korlátozott mértékben 
szolgáltatások (vendéglátás, 
kölcsönző, szerviz, jegypénztár, 
információ) fogadására is 
alkalmasak lehetnek. 

A beruházás mérete, tervezési és 
engedélyezési eljárásának 

komplexitása miatt megvalósítása csak jelentős előkészítő munkát 
követően tud megvalósulni. Ütemezésekor figyelembe kell venni, 
hogy a felvonó vonala közműalagútként is funkcionálna, emiatt 
össze kell hangolni a különböző közműfejlesztési beruházásokkal. 

K10: Felvonó indítóállomás, látogatóközpont kialakítása 
Mátraházán  
Mátraházán az újonnan kialakításra kerülő központi parkoló 
közelében, a felvonó fogadóállomásában látogatóközpont kerül 
kialakításra, ahol a területre érkező látogatók számára különböző 

szolgáltatások lesznek elérhetők. 
Ezek között mind a nyári időszakban 
szükséges szolgáltatások (mosdó, 
jegypénztár, kerékpár- és egyéb 
sporteszköz kölcsönző, információs 
iroda), mind a sípályához 
kapcsolódó szolgáltatások (pl. orvosi 
ellátás, síkölcsönző) elhelyezése 
indokolt lehet a csúcs környezetében 
várható látogatószám növekedés 
figyelembevételével. A 
látogatóközpont kialakítása a 
felvonó kiépítésével együtt tud 
megtörténni.  

Az indítóállomás ideális helyszínének meghatározásához további 
vizsgálatok szükségesek, melyeket megvalósíthatósági tanulmány 
készítése során kell elvégezni. A helyszín kiválasztásakor 
biztosítani kell, hogy a felvonó számára megfelelő nyomvonal 
rendelkezésre álljon (fordító állomások között csak egyenes 
vonalban tud haladni), az indítóállomás jól megközelíthető helyen 
kerüljön kialakításra, adott esetben kihasználva a meglévő 
infrastruktúra nyújtotta lehetőségeket, valamint, hogy a beruházás 
a környezeti, természeti értékeket a lehető legkisebb mértékben 
terhelje. 

 KékesTető fejlesztése  

Kékestető jobb elérhetőségét kihasználva vonzerejének 
növelésével a látogatószám, a látogatók által eltöltött idő jelentősen 
növelhető. Ennek érdekében a javasolt fejlesztések racionalizálják 
a meglévő szolgáltatásokat, megtörténik a nem megfelelő 
színvonalú épületek bontása, a csúcskő környezetének megújítása, 
a meglévő épületekben meglévő potenciál kihasználására új 
funkciók jelennek meg a csúcs környezetében. Új, jelentős 
látogatótömeget vonzó attrakcióként lombkoronasétány kerül 
kiépítésre, amely a természeti értékek bemutatására is szolgál. 

T10: Tévétorony háromágú épületrészének aktív funkciókkal 
való megtöltése 
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 kaphat. 

A javasolt programelem keretében az aktív időtöltéssel a fiatalokat, 
gyermekeket megcélzó funkciók kialakítása történne 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 

Kabinos felvonó – illusztráció (forrás: 
bachledka.sk) 

Felvonó fogadó állomás – 
illusztráció (forrás: kreischberg.at) 
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kerülne kialakításra. Az ezen felül szabadon maradó területeken, az 
épületrészek tetején vendéglátó funkció telepítése javasolt, 
melyhez kapcsolódna a két felújított szárny közötti területen egy 
szabadtéri színpadként is alkalmazható földszinti terasz is. A 
színpadot méretezése közepes méretű rendezvények megtartására 
tenné alkalmassá, azonban a természetvédelmi szempontok 
figyelembevételével kialakítása, üzemeltetési feltételeinek 
meghatározásakor létszámkorlát meghatározása, illetve éjszakai, 
jelentősebb fényhatásokkal járó rendezvények megtartásának 
tiltása javasolt. Ugyanezen épületrészeken ökumenikus kápolna is 
kialakítható lehet, kapcsolattal a szabadtéri terasz felé, lehetőséget 
adva misék megrendezésére is.  

A terasz egyúttal a tervezett lombkoronasétány kezdőpontjához is 
kapcsolatot jelentene, kialakítása úgy történik, hogy a fokozottan 
védett terület 25 m-es védősávját ne érintse. 

 

34. ábra: A háromágú épületrész felújításának látványterve 

T14: Közösségi tér kialakítása az északi sípálya felső részén) 
A programelem megvalósításával a Kékes csúcsának közelében 
elérhető parkosított közösségi tér kibővítése, megújítása történik 
meg a jelenleg is réttel borított területen. A kialakítás során 
természetes anyagok kerülnek felhasználásra, szilárd burkolatot 
csak a minimálisan szükséges mértékben alkalmazva. 

A látogatók által jól használható tér növelésére lehetőségként 
adódik vízmű infrastruktúra miatt jelenleg elzárt, kiemelt terület 
megszüntetése a víztározó felszín alá süllyesztésével, kevésbé 
frekventált területre való áthelyezésével, illetve a tévétorony 
védterületét jelző kerítés elbontásával, annak ideiglenessé tételével 
(mobil kerítés kerülne felállításra jéghullás veszélyes 
időszakokban).  

A kialakuló közösségi tér magában foglalja az ország legmagasabb 
pontját jelző megújuló, hangsúlyosabb, jobban fotózható helyre 
áthelyezett csúcskövet, a Kékest érintő főbb turistaútvonalak 
találkozási pontját, illetve kapcsolódna az új színpadhoz, a 
tévétorony lábánál megújuló épületszárnyakhoz és a 
lombkoronasétányhoz is. 
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35. ábra: Közösségi tér látványterve 

Annak érdekében, hogy a tévétorony előterében kialakított 
közösségi téren ne alakuljon ki zsúfoltság a megnövekedett 
látogatószám ellenére sem, a jelenlegi kardio ösvény vonala 
mentén, a csúcskőtől a lombkoronasétány felé a jelenleginél 
hangsúlyosabb, több látogatót vonzó összekötést javasolt 
kialakítani (pl. kardio ösvény attraktívabbá tételével, vagy a 
kialakításra kerülő szakrális tér bekapcsolásával) a csúcs 
közelében lévő fák érintése nélkül. 

A közösségi tér kialakításával párhuzamosan megszüntetésre kerül 
az Északi-sípálya, melynek használata jelenleg csak megfelelő 
természetes hótakaró esetén lehetséges, egy-egy szezonnak csak 
töredékében. 

A parkrendezési munkák komolyabb előkészítés nélkül 
megkezdhetőek, azonban a teljes kialakítás csak a kapcsolódó 
attrakciók megépülése után történhet meg. 

T20: Tévétorony kilátóinak fejlesztése 
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 a programelem keretében. 
Ennek keretében a tévétorony jelenlegi kilátószintjéhez közel kerül 
kialakításra egy, a torony körbejárását lehetővé tevő (részben) 
átlátszó anyagból készült platform. 

A részletes kidolgozás során 
kell pontosítani a 
megvalósíthatóságot: melyik 
szinten, a többi tervezett 
fejlesztési elemmel hogyan 
működhet együtt. 

A fejlesztés egy új, az 
országban egyedülálló 
élményt nyújtó attrakcióval 
bővíti Kékestető és a 
tévétorony kínálatát 

kihasználva a nagy tengerszint feletti magasságot, illetve a 
tévétorony magasságát, meglévő infrastruktúráját (pl. lift). 

A kilátó megvalósításához a tévétorony jelenlegi belső és külső 
kialakításának átgondolása szükséges, így viszonylag hosszabb 
előkésztési időszak lehet szükséges. 

T21: Lombkorona sétány kialakítása egyéb élmények 
biztosításával 
A programelem keretében kb. 380 méter hosszú, áltagosan 3,5 
méter széles lombkoronasétány kerül megépítésre. A sétány a 
tévétorony előtt kialakított új szabadtéri színpadtól, közösségi tértől 
a kéktúra útvonaláról indul és a Kékes északi lejtőjének 

Átlátszó aljú kilátó - illusztráció (forrás: 
http://lagomera.travel) 
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meredekségét kihasználva komolyabb emelkedés nélkül ér fel a fák 
magasabb részeihez. 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 körbejárhatóság biztosítására az OKT jelenlegi útvonalát kis 
mértékben módosítani javasolt, összekötve ezzel a sétány 
végpontját a közösségi térrel (T14-es programelem). 

A lomboronasétány terepszinttől magasabban fekvő részein a 
tartóoszlopok, illetve a magasság kihasználásával extrém sportolási 
funkciók telepítése is lehetséges (pl. mászófal, csúszda), míg 
ritkább erdőborítású részen kilátó is kialakítható.  

A lombkorona sétány kialakításával Kékestetőn egy olyan új funkció 
jön létre, amely önmagában, elhelyezkedésétől függetlenül jelentős 
számú látogatót vonzana. A javasolt helyszínen történő kialakítás 
azonban számos előnyt hordoz magában: 

 a lejtés miatt olyan kialakítás lehetséges, amellyel az 
örökerdő minimális zavarása mellett különleges módon, 
felülről lehet rálátni egy, az országban ritkaságszámba 
menő organikus fejlődésű erdőre. Ez lehetőséget nyújt a 
természetes folyamatok madártávlatból való bemutatására; 

 a javasolt kialakítással a sétány mindkét végén az ország 
egyik legnépszerűbb Kéktúra útvonalához kapcsolódhat; 

 a terep adottságainak kihasználásával úgy alakítható ki 
akadálymentesen a lombkoronasétány, hogy ehhez nem 
szükséges lift, vagy egyéb, a feljutást segítő eszköz 
telepítése. 

A lombkoronasétány tervezése és engedélyeztetése várhatóan 
hosszabb időt vesz igénybe, így javasolt a pontos műszaki tartalom 
egyeztetésének korai megkezdése. A megvalósítási feladatok 
megkezdése 2023. II. féléve előtt nem várható. 

 

 

T13: Csúcskőnek méltó környezet biztosítása  
A programelem a csúcskő jelenlegi pontról a hegy legmagasabb 
pontjához közelebb való áthelyezését, a csúcskő talapzatának, 
illetve magának a csúcskőnek megújítását, országzászló kitűzését 
tartalmazza. A környezetében történő tereprendezési, parkosítási 
munkák végrehajtásával, közösségi tér létrehozásával együtt (T14-
es programelem) jobban fotózható, látványosabb helyszínre 
kerülne át, méltóvá téve a csúcskövet az ország legmagasabb 
pontjának jelölésére.  

A fizikai beruházáson túl olyan applikáció fejlesztése is a 
programelem része, amellyel lehetősége lesz a látogatóknak 
megjelölnie, hogy az ország (világ) melyik részéről érkeztek ide. 

T16: Szakrális tér kialakítása 
A programelem megvalósításával a nyüzsgő új közösségi tér 
„ellensúlyozására” meditációra, elvonulásra alkalmas, szakrális 
helyszín kerül kijelölésre Kékestető fás részein. 

36. ábra: A lombkoronasétány látványterve 
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37. ábra: A szakrális tér látványterve 

A területen felállításra kerülhet az Eucharisztikus Kongresszus 
kapcsán egy 3-5 méter magas fakereszt is, ide helyezhető át a 
motoros emlékhely is, de további szakrális, meditációs helyszínek 
elhelyezésére is van lehetőség. A szakrális téren külön állandó 
kápolna nem kerül kialakításra, ennek elhelyezésére a tévétorony 
háromágú épületrészén van lehetőség. 

A fejlesztések megvalósításakor kerülni kell, hogy túl zsúfolttá 
váljon a kialakuló szakrális tér, illetve a tetőn meglévő növényzet 
védelme is prioritás. 

T12: Kihasználatlan, látképbe nem illő épületek elbontása 
Kékestetőn több, jelenleg alulhasznosított, és/vagy a fejlesztési 
program által megcélzott funkciókhoz kialakításában, vagy 
színvonalában nem illeszkedő épület található. Ezek közül 
kiemelhető az egykori Dózsa-síház leromlott állapotú épülete, és a 
különböző, árusításra használt, alacsony színvonalú bódék is. Ezen 
épületek funkcióvesztés nélkül bonthatók el, a tervezett fejlesztések 
során megvalósuló új épületekben (felvonó fogadóépülete, 
tévétorony megújuló épületei), azonban a fejlesztések 
megvalósulásáig megtartásuk javasolt. A bontandó épületek 

körének pontos meghatározása a terület rendezésének részletes 
tervezése során szükséges. 

T17: Mátrai Gyógyintézet területén található kihasználatlan 
épületek, területek hasznosítása 
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 programelem ezen épületek felújításával javasol elsősorban 
szálláshelyeket kialakítani több célcsoport részére. 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. 

Mivel a programelem megvalósításához a terület funkcióinak 
meghatározásához hosszú egyeztetési folyamat szükséges, ami 
után tud megkezdődni a fokozottan védett területen álló épületek 
hasznosításának megtervezése, a jelentős időigény miatt jelen 
fejlesztési program csak az előkészítési feladatokra tartalmaz 
költségeket. A megvalósítás csak hosszabb távon képzelhető el. 

T23: Aktív Kékes pályázati keret 
Az Aktív Kékes pályázati keret támogatási lehetőséget 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. 

A pályázati keret segítségével megvalósuló fejlesztések közé 
tartozhat magán tulajdonú ingatlanon elvégzett szálláshely 
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fejlesztés (pl. apartmanház, vagy a régi toronyban szálláshelyek 
kialakítása), vendéglátó funkció színvonalának növelése (Tető 
étterem rekonstrukciója), vagy a zipline pálya kialakítása, mint aktív 
turisztikai attrakció. Szintén a támogatási keret segítségével 
megvalósuló fejlesztés lehet a hópótláshoz szükséges többlet 
vízellátás megvalósítása. A hópótláshoz szükséges vízellátási 
fejlesztés során vizsgálni szükséges, hogy ivóvízből, vagy ipari 
vízből történik-e majd a hópótlás. Az utóbbi esetben az 
ivóvízellátáshoz szükséges csővezetékkel párhuzamosan új 
iparivíz vezeték, valamint iparivíz tározó kialakítása szükséges, 
melynek jelentős beruházási költsége van. A másik esetben a 
vízellátási hálózat használható, azonban a tározási kapacitás 
jelenős bővítése szükséges, melynek pontos méretét a 
szolgáltatóval egyeztetve, a tervek és meteorológiai vizsgálatok 
alapján szükséges meghatározni. Az ivóvíz hópótlásra való 
felhasználása esetében figyelembe kell venni a térség vízigényének 
kielégítését, környezeti hatását és jelentős üzemeltetési költségét. 

A keret részét képezheti majd a Déli sípálya fejlesztése, 
automatizált hópótló rendszer felállításával teljes hosszában, a 
Veronika-rétig folyamatosan (természetes hótakarótól függetlenül) 
használhatóvá váljon. 

Az elérhető keret összege, illetve a lehívhatóságának feltételei, a 
fejleszthető tevékenységek az elérhető támogatások felhívásaiban 
leírt elvárások alapján lesznek pontosan meghatározhatók. 

 Kékes sÍ funkció és síugrósánc fejlesztése 

A téli sportok napjainkban is jelentős vonzerejét jelentik hazánk 
legmagasabb tengerszint fölötti magassággal jellemezhető 
térségének. 

Az elérhető vízmennyiségben fennálló korlátok elhárulásával a Déli-
sípálya hóágyúzható hossza a Veronika-rétig megnövelhető, a 
kezdő, családdal érkező síelők számára pedig még vonzóbbá 

válhat az új kabinos felvonó által. A sípálya fejlesztésére irányuló 
beruházások (mind a hópótlást segítő vízellátást biztosító, mind a 
konkrétan a hóágyúzáshoz szükséges fejlesztések) a támogatási 
szabályok figyelembe vételével alapvetően az Aktív Kékes pályázati 
keretből kerülhetnek támogatásra (T23). 

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 felhagyását, felső részének más célú 
hasznosítását (T14-es programelem keretében) javasoljuk. 

A területre érkező nagy számú szánkós számára a meglévő 
mátraházai szánkópálya biztonságosabbá, komfortosabbá tétele, 
valamint egy új szánkópálya kialakítása történik meg a síugrósánc 
érkező területén. 

A síugrósánc jelenlegi romos állapotában nem képvisel értéket, 
funkciókkal való megtöltése új célpontot nyújtana a Kékesre érkező 
kirándulóknak. 

Í1: Síugrósánc kilátóként való hasznosítása 
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 figyelembevételével a javasolt programelem a 
síugrósáncon az életveszélyes állapot elhárítására, a sánc 
megmászhatóságának biztosítására, illetve annak tetején egy 
kilátópont kialakítására tesz javaslatot. A kilátópont esetében 
különlegesebb megoldást javaslunk. A sánc magasságát 
kihasználva, a mélység fölé kinyúló kilátópont alakítható ki, ezzel 
újszerű, érdekes attrakciót hozva létre. A síugrósánc és környezete 
emellett jó helyszínt jelenthet egy kombinált tájékoztató ösvény 
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számára is, amely egyaránt bemutatja a sánc múltját, illetve a 
közelében megtalálható természeti értékeket is. 

Annak érdekében, hogy a legnagyobb 
kiránduló forgalmat bonyolító, a sípályán 
vezető útvonalról többen látogassák meg a 
sáncot, a kettőt összekötő úton kis mértékű 
rendezési munka szükséges (illetve a 
látványosságról tájékoztató táblák 
kihelyezése). 

A fokozottan védett erdőn keresztüli 
megközelítés és a közművek hiánya miatt 
jelentős forgalmat, hosszabb tartózkodást 
generáló funkciók megtelepítése nem 

javasolható. A környezeti terhelés minimálisra szorítása érdekében 
olyan környezettudatos vendéglátó funkciók beengedése 
lehetséges, amelyekkel helyben (járművel való megközelítés 
nélkül) lehetséges a szennyvíz, hulladék kezelése, összegyűjtése. 

A síugrósánc érkező területén az egykori erdő kiirtása, majd a 
terület felhagyása után, annak spontán erdősülése miatt értékes 
pionír erdő fejlődött ki, emellett vízbázisvédelmi szempontból is 
védendő a terület. Ennek megfelelően az érkező rész jelentősebb 
igénybevételével (pl. hóágyúzással, felvonó telepítésével) járó 
fejlesztések nem javasolhatók. 

Annak érdekében, hogy a Kékes térségében újabb terület 
kapcsolódjon be a téli időszakban felkeresett célpontok közé, 
szánkópálya kijelölése történik meg az érkező területen különösebb 
infrastrukturális fejlesztések nélkül. 

Í11: Szánkópálya fejlesztése Mátraházán 
Mátraházán a jelenlegi, a nagyparkoló közelében található 
szánkópálya továbbfejlesztése történik meg. A fejlesztés nem 

tartalmaz a pálya jelenleg kijelölt területnél további bővítésére 
vonatkozó javaslatot. 

A programelem keretében a pálya biztonságának növelése 
érdekében szükséges fejlesztések, valamint egy, a szánkók 
feljuttatására alkalmas mobil felvonó kialakítása történik meg. 

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

A vizsgált térség ivóvízellátása alapvetően a Csór-réti víztározóból 
történik. Az 1971 és 1977 között épült tározónál működő víztisztító 
mű névleges kapacitása: 2800 m3 /nap, az ehhez tartozó nyersvíz-
kivétel 2800-3000 m3 /nap. A tározóból látják el a Magas-Mátra lakó- 
és üdülőépületeit, szállodáit, egyéb intézményeit is. 

Kékestető, illetve a Magas-Mátra jelentős részének 
közműellátottsága mára kapacitáshiányossá vált, illetve 
korszerűtlen megoldások jellemzik. A víztározó, illetve a 
csővezetékek sem tudják megbízhatóan kielégíteni az egyre 
növekvő igényeket. A jelenlegi infrastruktúra nem engedi a térség 
vízfelhasználásának jelentős növekedését okozó fejlesztések 
megvalósítását, de nagyobb egyidejű vízfelhasználás esetén (pl. 
szállodák úszómedencéinek feltöltésekor) lokálisan jelentős 
mértékű víznyomáscsökkenés ma is előfordul.  

Kékestetőn már a jelenlegi igények kiszolgálására sem elegendő az 
elavult közmű infrastruktúra. A vízigény ráadásul számos okból 
tovább növekszik, ezért a jelenlegi állapotok is szükségessé teszik 
a vízellátás és csatornázás fejlesztését. Ezen felül a számos, egész 
évben működő attrakció és új szolgáltatás a Kékestető 
látogatószámának növekedésével jár, ami várhatóan jelentősebb 
ivóvízigényt generál, mindezzel párhuzamosan pedig a 
klímaváltozás hatására kiszámíthatatlanabbá válik a természetes 
utánpótlás, ezért elengedhetetlenek a víziközmű fejlesztések. A 
vízgazdálkodás komplex minden felhasználó és a természet 

Kilátó illusztráció (forrás: 
m.savoie-mont-blanc.com) 
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igényét együttesen figyelembe vevő rendszerét kell kialakítani, 
tekintettel a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra is. 

V3: Ivóvízellátás javítása, víztározó építése 
A Csór-réti tározótól Mátraházáig NÁ-200-as vezeték biztosítja az 
ivóvízellátást. A térség nagy szálláshelyei közül a Hotel Ózon, a 
Life-Style Hotel és a Református Egyház üdülője is a MÁV medence 
és a Kőbánya közti NÁ-150-es vezetékről került bekötésre. A nyári 
fogyasztási időszakban a csúcsfogyasztók esetén érzékelhető 
nyomáscsökkenés, vízhiány. A Mátraházai Edzőtábor és a MÁV 
medence közötti NÁ-150-es vezeték sok helyütt problémásan 
megközelíthető helyeken halad át, így az esetleges hibaelhárítás 
nehézkes ezért a hálózat felújítás javasolt. 

Mátraházára és Kékestetőre átemeléssel a Mátraházán, a 
Veronika-rét közelében található 2*130 m3-es tároló-szívó 
medencén keresztül jut az ivóvíz. A medencéből történik 
Mátraháza, valamint Kékestető ellátása is. Kékestetőn a Mátrai 
Állami Gyógyintézet kezelésében lévő 2*400 m3-es medencébe 
kerül a víz. A Gyógyintézetnek van saját forrásfoglalásos vízellátó 
rendszere, így csak a források aszály következtében történő 
elapadásakor szorulnak a közműszolgáltató rendszerére, évente 
15.000-20.000m3 vizet vásárolva, ami kiegészíti a saját hasonló 
nagyságrendű termelésüket. A Kékestetőn lévő fogyasztók is a 
Mátrai Gyógyintézettel vannak szolgáltatási- fogyasztói 
jogviszonyban. A terület vízellátását biztosító acélvezeték 40 éves, 
tehát meghaladta az előre prognosztizált élettartamot, így cseréje 
szükségessé vált. 

A hegycsúcsra a déli sípálya alatt vezetett NÁ 100-as csővezetéken 
jut el az ivóvíz, ennek kapacitása, a kékestetői tározó kis 
kapacitásával párosulva nem enged a jelenleginél nagyobb 
vízfelhasználást a hegycsúcson. Az alacsony kapacitás egyértelmű 
korlátját jelenti a szállodai kapacitások növelésének, valamint 
egyéb egész évben működő attrakciók kialakításának. 

A stabil vízellátás biztosítása érdekében elengedhetetlen ennek a 
víztározónak a felújítása, melyet követően a megfelelő fenntartás 
céljából a jelenlegi üzemeltetőt, a Mátrai Állami Gyógyintézetet 
javasolt egy professzionális szolgáltatóra (pl.: ÉRV) cserélni. A 
Kékestetőn lévő víztározó jelenlegi helyszíne a terület legmagasabb 
pontján van, ezért maximálisan kihasználja a domborzati 
adottságokat a vízellátás biztosítása során. Mindazonáltal víztározó 
jelenlegi helye ütközik a program egyéb fejlesztéseivel, ezért a 
tározó megszüntetése és áthelyezése indokolt. Fontos figyelembe 
venni, hogy mivel a vízellátás elengedhetetlen része a 
tározómedence, ezért annak elbontása csak az új medence 
megépítését és vízellátórendszerbe kötését követően lehetséges. 
Megfelelő tervezést követően, a hegycsúcs közelében, de látogatók 
elől rejtettebb helyen, új helyszínt szükséges kijelölni. A hálózati 
kapacitás bővítését követően, akár kisebb kapacitású 
tározómedence is elegendő lehet a hegycsúcson, azonban teljes 
mértékben kiváltani azt nem lehet.  

Az ivóvízellátás problémája jelentős részben a rendszer alacsony 
kapacitásából adódik. A közműszolgáltató elvégzi a vezetékhálózat 
megújítását és az új NÁ-160-as vezeték elegendő kapacitást fog 
tudni biztosítani az itt felsorolt fejlesztési elemek vízigényéhez. A 
Veronika réten jelenlegi meglévő 2x130 m3-es víztározó medence 
bővítése nincs tervben, a környék tűzivíztározó kapacitásának 
bővítését a Mátraházán lévő jelenlegi parkoló egy részének 
felhasználásával kialakításra kerülő 2x150 m3-es tározóval kívánják 
biztosítani. Ez a fejlesztés ütközésben van a K7-es (intelligens 
parkolási és behajtási rendszer) fejlesztéssel, mivel némileg 
csökkenti a tervezett „K5: Vargák kútja melletti parkoló (P4)” 
parkolókapacitását.  

V2: Szennyvízelvezetés fejlesztése 
A szennyvízelvezetési kapacitás esetében is szükségesek 
fejlesztések nagyobb léptékű, a vendégforgalmat jelentősen növelő 
fejlesztések megvalósítása esetén. 
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A meglévő vezetékek elöregedtek, a tisztító nyílásoknál a csapadék 
által belemosott hordaléktól gyakran eltömődnek, ami a szennyvíz 
kiöntését okozza. 

A szennyvízvezetéket, mintegy 3,5 Km hosszon NÁ-400-as csőre 
szükséges cserélni. A fejlesztés a csőtörések és dugulások 
megszüntetésén túl, egyúttal kapacitásnövekedést is biztosít annak 
érdekében, hogy a jelenleginél jelentősen nagyobb számú látogató 
igényeit hosszútávon kielégítse. A megvalósítást pontos műszaki 
tervezés kell, hogy megelőzze annak érdekében, hogy a megfelelő 
méretezés megtörténjen. A szennyvízelvezetés fejlesztése során 
figyelembe kell venni és adott esetben fejleszteni szükséges a 
szennyvízbefogadó kapacitását is. 

V6: Internet szolgáltatás fejlesztése 
A programelem a Kékestetőn elérhető kapacitások bővítésére, wi-fi 
pontok kialakítására irányul a Digitális Jóléti Program keretében. 

A digitális eszközök térnyerésével a jó internetkapcsolat egyre 
meghatározóbbá válik egy turisztikai célpont vonzerejében, mivel a 
tájékozódás, információszerzés során egyre dominánsabb szerepet 
töltenek be az okoseszközök. A fejlesztési programban is javasolt 
applikációk sikerességéhez, megfelelő működéséhez is 
elengedhetetlen a biztos, gyors internetelérés a területen. 

V8: Elektromos áramellátás üzembiztonságának növelése 
Kékestető elektromos árammal való ellátása jelenleg a hegy déli 
oldala felől érkező vezetékekkel történik. 

A vezetékek jelentős szakaszokon légkábeles kialakításúak, amely 
az erdős területen gyakori kábelszakadásokhoz, oszlopok 
kidőléséhez, így áramszünetekhez vezet. 

A légkábelek megszüntetése hosszú ideje tervezett beruházás az 
áramszolgáltatónál, ennek jelentős költségigénye miatt azonban ez 
sok szakaszon mindmáig nem történt meg. A kabinos felvonó 

kiépítésével „természetes” közműalagút jön létre, azzal 
párhuzamosan a légkábelek kiváltása mintegy 2,5 km hosszan 
megoldható. 

A fejlesztés megvalósításának előnye az áramellátás 
biztonságának növelése mellett az, hogy a vezetékek miatt 
szükséges irtások visszaerdősíthetők, illetve visszaerdősülhetnek, 
ezzel az összefüggő erdőterületek nagysága növekedhet. 

A fejlesztési programban szereplő fejlesztés a Mátraháza és 
Kékestető közötti szakasz földkábellel való kiváltását tartalmazza. 

V9: Okostelefon applikáció fejlesztése a Kékesre 
A fejlesztési koncepció keretében napjaink trendjének megfelelően 
intelligens, interaktív okos eszközökre telepíthető applikáció 
fejlesztését javasoljuk az AÖFK országos fejlesztésének részeként. 
Későbbi döntés részét képezheti, hogy a rendszer különböző 
tájegységekre külön készüljön el, vagy azt érdemes (lehetséges) 
egy országos rendszerbe integrálni. 

Az alkalmazás keretein belül pár érintéssel lehetne tájékozódni az 
aktuálisan elérhető parkolóhelyekről az intelligens parkolási 
rendszerrel összhangban, emellett GPS koordinátákat használva 
segítene a túraútvonalakon való tájékozódásban, 
szálláshelyfoglalásban, valamint megmutatná a környék 
illemhelyeit, szolgáltató egységeit, valamint a frissen megvalósított, 
és régebbi attrakciókat egyaránt. 

Az alkalmazáson keresztül a hegycsúcson készített fotó küldése, 
közzététele is lehetséges lenne. Az szoftver segítségével mérhető 
lenne az érkező turisták kiindulási- illetve lakóhelye, így a területi 
látogatottság is mérhető lenne. 

V10: Kékesi koordinációs iroda kialakítása 
A BMSK Zrt. koordinációs irodájának szervezetfejlesztése a Kékes 
aktív turisztikai fejlesztéséről szóló kormányelőterjesztésben 
szereplő BMSK feladatok ellátására.  
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 Fejlesztési program várható hatásai 
 

A fejlesztési program kiemelt hatásai a következők: 

A fejlesztési program három csoportot érint kiemeleten. Egyrészt a 
fejlesztéssel érintett területre érkező turistákat, a helyi lakosokat, 
valamint a környezeti természetet, melyek képviselőjének a 
környezetvédelmi szervek azonosíthatók.  

A hatásviselők között jelentős csoportot képviselnek a turisták, 
akikre a fő tevékenységük alapján különféleképpen hat a fejlesztési 
program. A legkedvezőbb hatás az élményturisták részére várható, 
mivel a jelentős számú attrakció jelenik meg,  

elsősorban a tetőn (lombkoronasétány, mászófal, szélcsatorna, 
szakrális terek, meseösvény). Ehhez kapcsolódóan azonban a 
tetőre való feljutást fogja segíteni a kabinos felvonó Mátraháza-
Veronika-rét és a Kékestető között. A Kékestető fontos funkciója, a 
téli sportok megújításával a síelők számára ad magas szintű 
szolgáltatást. A fejlesztések a természetvédelmi szempontokat 
szem előtt tartják, területileg és időben is jobban szét lehet osztani 
a turistákat, így a kapacitások növekedése ellenére a túlterhelés 
csökkenthető. A különféle intelligens megoldások (parkolás, 
applikáció) is hozzájárulnak a túlturizmus elkerüléséhez. 

 

PROGRAMOK 

HATÁSVISELŐK 
Turisták 

Helyi 
lakosok 

Környezetvédelmi 
szervek Bakancsos 

túrázó 
Kerékpáros 

Téli 
sportot 
űzők 

Élmény 
turista 

Kékes Aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése 
      

Közlekedési problémák attraktív, környezetbarát 
megoldása 

      

KékesTető fejlesztése: a csúcskő környezetének 
rendezésével, a TV torony és kilátó attrakció 
fejlesztésével 

      

Kékes sÍ funkció és síugrósánc környezetének 
attrakció fejlesztése 

      

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

      

Jelkulcs: 
Nagyon kedvező Kedvező Semleges Kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen 

 
  

    

38. ábra A fejlesztési program várható hatásai 
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A kerékpáros turisták számára új kerékpározható útvonalak nyílnak 
meg (erdei legördülő pályarendszer), a jelenlegi kerékpáros sport 
szolgáltatási színvonala növekszik. A bakancsos turisták részére is 
növekszik a programlehetőségek száma, köszönhetően az új 
útvonalak kialakításának (kilátótól kilátóra túrák; erdőrezervátumok 
tematikus túrákkal történő felfedezése szakvezetéssel. A fejlesztési 
program egyik legjelentősebb hatása a területre, hogy az 
idelátogatók száma a fejlesztéseknek köszönhetően megnövekszik. 
A megnövekedett látogatók száma kiemelt hatással van a helyi 
lakosokra és a természeti környezetre.  

A Mátra Stratégiához igazodóan fontos cél, hogy úgy növekedjen a 
Mátra turizmusa, úgy valósuljanak meg – fenntartható léptékű – 
attrakciófejlesztések, hogy ez ne veszélyeztesse a környezet 
eltartóképességét, egyensúlyát. Alapvető, hogy minden fejlesztés a 
környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjai mentén 
történjen: az újonnan létrehozott és meglévő infrastruktúrák 
emeltetése ne okozzon túlzott terhelést a környezeti elemekre.  

Ehhez kapcsolódóan fontos szempont a nem, vagy nem 
hatékonyan használt infrastruktúrák újrahasználatának a prioritása 
(pl. épületek, objektumok). A szelíd turizmus fontos célja a 
környezet megóvása, a természeti, társadalmi és kulturális értékek 
megőrzése és összehangolásuk a turizmussal. A szelíd turizmus 
része az ökoturizmus, mely hozzájárul a helyi értékek 
megőrzéséhez, s minimalizálja a turisták negatív környezeti 
hatásait ill. erősíti a pozitívokat (pl. a helyi közösség számára 
elégedettséget és gazdasági előnyöket nyújt, miközben biztosítja a 
turista elégedettségét is). 

 

 

 Fejlesztési program költségterve 
Az alábbi táblázat mutatja be a fejlesztési program elemeinek 
nagyvonalú költségbecslését. 

A táblázatban szereplő költségek hozzávetőlegesnek tekinthetők, a 
programelemek műszaki tartalmának kidolgozottságának alacsony 
szintje miatt. A becsült költségek más, hasonló tartalmú 
fejlesztésekkel való benchmark, illetve más projektek során 
használt fajlagos értékek használatával kerültek megképzésre, 
mindössze néhány programelem esetében áll rendelkezésre 
legalább koncepcióterv, ami alapján a várható mennyiségek, 
költségek meghatározhatók. 

A beruházási költségek az építési eszközbeszerzési költségeken 
felül tartalmazzák a megvalósításhoz szükséges szolgáltatásokat 
(beleértve projektmenedzsment), az előkészítési költségek pedig a 
tervezési és engedélyezési költségek becsült mértékét foglalják 
magukba. 

A költségek ütemezése a 6. fejezetben bemutatott cselekvési terv 
alapján történt meg. Itt a projektek két ütembe sorolása az 
előkészítési feladatok komplexitása, illetve egyes programelemek 
esetén azok egymásra épülése alapján történt meg. 

Az 1. ütem költségeiben a teljes költség szerepel az egyszerűbben 
megvalósítható projektek esetében, míg az összetettebb tervezési, 
előkészítési feladatokat igénylő programelemek esetében a teljes 
előkészítési költséget az 1. ütembe, míg a megvalósítás költségeit 
a 2. ütembe soroltuk be. Az ütemezés részletes indoklását a 
cselekvési terv tartalmazza. 
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Kód Programelem 
Beruházási 

költség, 
millió Ft 

Előkészítési 
költség, 
millió Ft 

Teljes 
költség, 
millió Ft 

1. ütem 
költsége, 
millió Ft 

2. ütem 
költsége, 
millió Ft 

Ütemezés 

A 
 

Kékes aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése 1 260 98 1 358 833 525  

A3 Erdei legördülő pályarendszer 25 2 27 2 25 2. ütem 

A5 
Kilátóról kilátóra túraútvonal ki nem használt kilátópontok 
fejlesztésével 120 6 126 126 0 1. ütem 

A6 
Erdőrezervátumok tematikus túrákkal történő felfedezése 
szakvezetéssel 20 1 21 21 0 1. ütem 

A8 Meseösvény kialakítása 20 1 21 21 0 1. ütem 
A9 Kerékpáros megközelítés biztonságának javítása 500 50 550 50 500 2. ütem 

A10 Kerékpáros panorámaút 320 22 342 342 0 1. ütem 
A11 Kerékpáros összekötő útvonalak fejlesztése 160 11 171 171 0 1. ütem 
A12 Kékes bikepark 95 5 100 100 0 1. ütem 

K 
 

Közlekedési problémák attraktív, környezetbarát 
megoldása 

11 700 819 12 519 819 11 700  

K7 Kékestető intelligens parkolási és behajtási rendszer  3 000 210 3 210 210 3 000 2. ütem 

K4 
Autóbuszos kapcsolat fejlesztése, illesztése az intelligens 
közlekedési rendszerbe 1 500 105 1 605 105 1 500 2. ütem 

K1 Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető kabinos felvonó 6 900 483 7 383 483 6 900 2. ütem 
K10 Felvonó indítóállomás, látogatóközpont kialakítása Mátraházán  300 21 321 21 300 2. ütem 

T 
 

Kékestető fejlesztése 7 745 372 8 117 1 852 6 265  

T10 
Tévétorony háromágú épületrészének aktív funkciókkal való 
megtöltése 1 680 118 1 798 118 1 680 2. ütem 

T14 Közösségi tér kialakítása az északi sípálya felső részén 900 63 963 63 900 2. ütem 
T20 Tévétorony kilátóinak fejlesztése  400 28 428 28 400 2. ütem 
T21 Lombkorona sétány kialakítása egyéb élmények biztosításával 1 500 105 1 605 105 1 500 2. ütem 
T13 Csúcskőnek méltó környezet biztosítása  150 11 161 11 150 2. ütem 
T16 Szakrális tér kialakítása  100 7 107 7 100 2. ütem 
T12 Kihasználatlan, látképbe nem illő épületek elbontása 15 1 16 1 15 2. ütem 

T17 
Mátrai Gyógyintézet területén található kihasználatlan épületek, 
területek hasznosítása 0 40 40 20 20 2. ütem 
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Kód Programelem 
Beruházási 

költség, 
millió Ft 

Előkészítési 
költség, 
millió Ft 

Teljes 
költség, 
millió Ft 

1. ütem 
költsége, 
millió Ft 

2. ütem 
költsége, 
millió Ft 

Ütemezés 

T23 Aktív Kékes pályázati keret 3 000 0 3 000 1 500 1 500 
1/2. 

ütem 

Í 
 

Kékes sí funkció és síugrósánc környezetének attrakció 
fejlesztése 

210 14 224 24 200  

Í1 Síugrósánc kilátóként való hasznosítása 150 11 161 11 150 2. ütem 
Í8 Szánkópálya kialakítása a síugrósánc érkező területén 10 1 11 11 0 1. ütem 
Í11 Szánkópálya fejlesztése Mátraházán 50 3 53 3 50 2. ütem 

V 
 

Víz, egyéb közmű, távközlési rendszerek fejlesztése, 
informatikai platform kialakítás 

2 216 223 2 439 273 2 166  

V2 Szennyvízelvezetés fejlesztése 1 370 96 1 466 96 1 370 2. ütem 
V3 Ivóvízellátás javítása, víztározó építése 500 35 535 35 500 2. ütem 
V6 Internet szolgáltatás fejlesztése 200 10 210 10 200 2. ütem 
V8 Elektromos áramellátás üzembiztonságának növelése 96 10 106 10 96 2. ütem 
V9 Okostelefon applikáció fejlesztése a Kékesre 50 3 53 53 0 1. ütem 

V10 Kékesi koordinációs iroda kialakítása 0 70 70 70 0 1. ütem 
 Fejlesztési program összesen 23 131 1 526 24 657 3 801 20 856  

4. táblázat: A programelemek becsült költségei, és azok ütemezése (millió Ft) 

 

 Fejlesztési program finanszírozása 
Támogatási lehetőségek 
A 2021-2027 közötti tervezési időszakra vonatkozó operatív 
programok tervezése jelenleg folyamatban van, de az eddig 
megismert tervek alapján a 2014-2020 közötti időszak operatív 
programjainak folytatása várható. Az OP-k forrása vagy a Kohéziós 
Alap (KA), vagy pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA). A KA terhére elsősorban az infrastrukturális fejlesztése, az 
ERFA célja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése, kiemelten 
a digitalizáció, a vállalkozások támogatása, az alacsony CO2 
kibocsátású gazdaság segítése. 

A főbb lehetséges források: 

 Operatív programok 

 Helyreállítási és Ellenálló-képességi Eszköz (RRF)  

 Más EU források (pl. Európai Területi Együttműködés, 
közvetlen brüsszeli források) 

 Hazai költségvetési források 

 Vállalkozói saját forrás, hitel. 



 
 
 

Kékes és környezete fejlesztési program 
 

70 
 
 

A 2021-2027 közötti időszakban az operatív programok közül a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 
Plusz), amely a megyék területi alapú fejlesztéseit támogatja, 
kiemelt figyelmet fordítva a legkevésbé fejlett régiók és elmaradott 
térségek fejlesztésére, a következő lehetőségeket nevesíti: 

 Helyi gazdaságfejlesztés 

 Településfejlesztés, települési szolgáltatások 

 Helyi és térségi közszolgáltatások. 

Az ágazat kiemelt fejlesztéseit TOP+ források teszik majd lehetővé. 
A TOP Plusz Gondoskodó megye prioritásának „A kultúra és a 
fenntartható turizmus szerepének erősítése a 
gazdaságfejlesztésben, a társadalmi befogadás és a szociális 
innováció terén” c. beavatkozása nagyobb volumenű, több megyét 
érintő; komplex térségi vagy országos jelentőségű programok 
megvalósítását támogatja.  

A TOP Plusz Versenyképes megye prioritás tengely keretein belül 
pedig kisebb jelentőségű, megyei vagy pontszerű fejlesztésekre 
lesz lehetőség. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 
(GINOP Plusz) célja a magyar vállalkozások 
technológiaváltásának, digitalizációs és innovációs képességeinek 
megerősítése, valamint a munkavállalók képzését, 
termelékenységük és hozzáadott értékük növelése érdekében 
történő támogatása. A GINOP Plusz keretében továbbá célzottan 
turisztikai beruházások, fejlesztések is támogatásban részesülnek 
a „Turizmus, örökségvédelem” prioritástengelyen belül. 

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP 
Plusz) a magyarországi kötöttpályás, közúti, kerékpárúti és kikötői 
beruházások legnagyobb uniós forrása, többek között 
fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás részeként 

gyorsforgalmi és 1-3. számjegyű főutak, valamint EuroVelo 
kerékpárutak fejlesztéseit, közlekedésbiztonsági és egyéb (pl. 
zajárnyékoló falak, e-töltők) beruházásokat támogat.  

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz 
(KEHOP Plusz) több prioritása (Vízgazdálkodás és 
katasztrófakockázat csökkentés, körforgásos gazdasági 
rendszerek és fenntarthatóság, környezet- és természetvédelem) is 
olyannak tűnik, amely egyes projektelemek (pl. Nemzeti Parkok által 
megvalósított ökoturisztikai fejlesztések) támogatásának forrását 
jelentheti. 

A fejlesztési elemek egy része támogatást kaphat a Helyreállítási 
és Ellenálló-képességi Eszköz (RRF) keretében. Az RRF 
lehetőséget biztosít, hogy a tagállamok a koronavírus okozta 
járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára 
állhassanak. A térséget érintő, támogatott projektek közé tartozhat 
például országos jelentőségű kerékpáros útvonalak fejlesztése. 

Állami támogatási szabályok 
Az egyes programelemek esetében vizsgálni kell, hogy állami 
támogatás alá tartozik-e, ha igen, megfelelő jogcímet kell találni rá.  

Az általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet; 
GBER) alapján azonban lehetőség van olyan támogatási 
jogcímeket meghatározni, amelyek egyben az OP-kban is 
megjelennek és jóváhagyásuk esetén megfelelnek a szabályoknak. 
Ilyen lehetséges támogatási jogcím a regionális beruházási 
támogatás (GBER 14. cikk), a kkv-knak nyújtott beruházási 
támogatás (GBER 17. cikk), a helyi infrastruktúra fejlesztésére 
irányuló támogatás (GBER 56. cikk), a sportlétesítmények 
fejlesztésére irányuló támogatás (GBR 55. cikk) a környezetvédelmi 
beruházási támogatás (GBER 36. cikk) is. 

A regionális beruházási támogatás esetén a regionális támogatási 
térkép szerint támogatott területeken a támogatás kkv-knak 
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bármilyen formában megvalósuló induló beruházáshoz nyújtható. 
Nagyvállalkozásoknak kizárólag az érintett területen új gazdasági 
tevékenység végzésére irányuló induló beruházáshoz nyújtható 
támogatás. A lehetséges támogatási forrásokat alapvetően 
meghatározza a regionális támogatási térkép (37/2011.(III.22.) 
Korm. rendelet), amely 2022-ig hatályos, ezt követően pedig 
várhatóan úgy módosul, hogy az HU 31 számú Észak-
magyarországi Régióban az általános támogatási arány 50% lesz. 

A kkv-nak nyújtott támogatás új létesítmény létrehozásához, 
meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény 
termékpalettájának további, új termékekkel történő bővítéséhez 
vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának 
alapvető megváltoztatásához kapcsolódik; vagy egy létesítmény 
eszközeinek megvásárlására irányul. 

A helyi infrastruktúra fejlesztésére irányuló támogatás olyan 
infrastruktúrára vonatkozik, amely helyi szinten hozzájárul a 
gazdasági és fogyasztói környezet javításához, valamint az ipari 
bázis korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez, összeegyeztethető a 
belső piaccal.  

A sportlétesítményekre vonatkozó feltétel, hogy a sportlétesítmény 
nem szolgálhatja egyetlen hivatásos sportcélú használó igényeinek 
kielégítését. A létesítmény időbeli kapacitását éves szinten legalább 
20 %-ban más sportcélú hivatásos vagy amatőr használóknak kell 
igénybe venniük. Amennyiben a létesítményt egyidejűleg veszi 
igénybe több használó, az időbeli kapacitás-kihasználás megfelelő 
hányadát kell figyelembe venni. 

A környezetvédelmi beruházási támogatás a vállalkozások számára 
az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós 
szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését 
lehetővé tevő beruházási támogatás. 

A jogcímek közös jellemzője, hogy valamilyen típusú korlátozást 
tartalmaznak a támogatás intenzitására nézve. A helyi infrastruktúra 
és a sportlétesítmények esetében a támogatás csökkentendő a 
nettó bevétellel. 

Következtetések 
A megfelelő támogatási jogcímet szükséges lesz egyeztetni a 
Támogatásokat Vizsgáló Irodával (TVI) is. Vállakozások 
támogatása, illetve a piaci verseny hatálya alá tartozó 
tevékenységek esetén a 100%-os támogatási intenzitás elérése 
nem reális, és figyelembe kell azt is venni, hogy amennyiben a 
támogatásból megvalósuló infrastruktúra, eszközök stb. 
használatából, hasznosításából bevétel képződik, akkor a 
támogatásnak nem lehet része az áfa finanszírozása, valamint a 
keletkező bevételt figyelembe kell venni a támogatási arány 
meghatározásakor.  

A különböző források felhasználásának összehangolása érdekében 
javasoljuk, hogy a Kékest érintő fejlesztéseknél a támogatási 
feltételek között legyen előírva, hogy a támogatáshoz szükséges az 
AÖFK támogatói nyilatkozata.  

A következő táblázat összefoglalja, hogy az egyes 
programelemeknél milyen finanszírozási források merülhetnek fel. 
A támogatási szabályok alkalmazása is alapvetően ezzel változik 
együtt. 

Az RRF jelenleg nem nevesít kifejezetten Kékes és környezete 
fejlesztési programet. Esetleges módosítás esetén az 1. ütembe 
tartozó fejlesztésekre lehetne megfogalmazni önálló intézkedést. 
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Kód Programelem 
IKOP 
Plusz 

KEHOP 
Plusz 

TOP 
Plusz 

GINOP 
Plusz 

DIMOP 
Egyéb 

A 
 

Kékes aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése      
 

A3 Erdei legördülő pályarendszer   X X   

A5 Kilátóról kilátóra túraútvonal ki nem használt kilátópontok fejlesztésével  X     

A6 Erdőrezervátumok tematikus túrákkal történő felfedezése szakvezetéssel  X     

A8 Meseösvény kialakítása   X    

A9 Kerékpáros megközelítés biztonságának javítása   X    

A10 Kerékpáros panorámaút   X    

A11 Kerékpáros összekötő útvonalak fejlesztése   X    

A12 Kékes bikepark   X X   

K 
 

Közlekedési problémák attraktív, környezetbarát megoldása      
 

K7 Kékestető intelligens parkolási és behajtási rendszer    X  X  

K4 Autóbuszos kapcsolat fejlesztése, illesztése az intelligens közlekedési rendszerbe X  X  X ZBP2 
K1 Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető kabinos felvonó   X X   

K10 Felvonó indítóállomás, látogatóközpont kialakítása Mátraházán    X X   

T 
 

Kékestető fejlesztése      
 

T10 Tévétorony háromágú épületrészének aktív funkciókkal való megtöltése   X X   
T14 Közösségi tér kialakítása az északi sípálya felső részén   X    

T20 Tévétorony kilátóinak fejlesztése    X X   
T21 Lombkorona sétány kialakítása egyéb élmények biztosításával   X X   

T13 Csúcskőnek méltó környezet biztosítása    X    
T16 Szakrális tér kialakítása    X    

T12 Kihasználatlan, látképbe nem illő épületek elbontása   X    
T4 Stresszoldó terápiás élménypark      X 

 

 

 

2 Zöld Busz Program 
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Kód Programelem 
IKOP 
Plusz 

KEHOP 
Plusz 

TOP 
Plusz 

GINOP 
Plusz 

DIMOP 
Egyéb 

T17 Mátrai Gyógyintézet területén található kihasználatlan épületek, területek hasznosítása    X  X 

T23 Aktív Kékes pályázati keret    X   

Í 
 

Kékes sí funkció és síugrósánc környezetének attrakció fejlesztése      
 

Í1 Síugrósánc kilátóként való hasznosítása   X    

Í8 Szánkópálya kialakítása a síugrósánc érkező területén   X    

Í11 Szánkópálya fejlesztése Mátraházán    X   

V 
 

Víz, egyéb közmű, távközlési rendszerek fejlesztése, informatikai platform 
kialakítás 

     
 

V2 Szennyvízelvezetés fejlesztése  X X    

V3 Ivóvízellátás javítása, víztározó építése  X X    
V6 Internet szolgáltatás fejlesztése     X  

V8 Elektromos áramellátás üzembiztonságának növelése       
V9 Okostelefon applikáció fejlesztése a Kékesre     X X 

V10 Kékesi koordinációs iroda kialakítása      X 

5. táblázat: A programelemek finanszírozási lehetőségei

 Fejlesztési program működési modellje 
A működési modell kialakítását nehezíti, hogy sokféle tulajdonos 
(állam, többféle vagyonkezelő, állami cég, önkormányzat) van jelen 
a területen, a tervezett fejlesztések ezért több szereplőt érintenek, 
a különböző programelemek különböző megvalósítóra bízása pedig 
nem teszi lehetővé a szükséges összehangolást, egységes 
kezelést és a projekt adminisztratív, elszámolási rendszere is 
bonyolult lesz. Emiatt szükséges lenne kijelölni egy megvalósítót, 
célszerűen egy állami és/vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságot vagy állami/önkormányzati szervet, amely az egyes 
szereplőkkel kötött különféle típusú szerződések, megállapodások 
birtokában egységes szemléletű fejlesztés megvalósításáról tud 
gondoskodni. 

A megvalósított fejlesztést a projekt vonatkozásában legalább a 
fenntartási időszak lejártáig, de azt követően is működtetni 
szükséges – a működtetés alapvető feltétele, hogy az egyes elemek 
egymásra épülve, együttesen jelentsék azt az attrakciót, amely 
miatt a terület turisztikai vonzereje fenn tud maradni. A fejlesztést 
megvalósító szervezet részben maga is tud működtetési feladatokat 
ellátni, és a releváns szabályok szerint igénybe tud venni 
üzemeltető vállalkozásokat, adott esetben a jelenlegi üzemeltetőket 
is. 

Közfeladatok, közszolgáltatások működtetése 
Ebbe a körbe tartoznak mindazon projektelemek, amelyeket 
jogszabály alapján működtet valamely szolgáltató vagy állami szerv 
(pl. víziközmű, közút, védett természeti terület) vagy fennálló 
szerződés, jogviszony alapján (állami tulajdon vagyonkezelője, 
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állami szervezet tulajdonában álló ingatlan üzemeltetője) 
működtetést végző szervezet, és ezek az elemek közfeladathoz, 
közcélú tevékenységhez, közellátáshoz, közszolgáltatáshoz 
kapcsolódnak, alapvetően nem piaci alapon működnek.  

Vállalkozási típusú projektelemek működtetése 
A projektelemek részben állami, részben magántulajdonban 
vannak. A magántulajdonosok tekintetében a megvalósult 
fejlesztésre tekintettel kell szerződéses úton biztosítani a 
fenntartáshoz szükséges működtetést, az állami tulajdonban vagy 
állami tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő, piaci alapon 
hasznosítható elemeket vagy magával a tulajdonos/kezelő 
gazdasági társasággal, vagy verseny alapon kiválasztott 
üzemeltetővel kell biztosítani.   

A magántulajdonosok esetén a klaszterbe tömörülés segítheti a 
projekt megvalósítását és fenntartását is. A klaszterek létrehozása 
a 2021-2027 közötti támogatási időszakban támogatásban 
részesül, ami előnyös lehet a projekt megvalósítása szempontjából. 

 

 

Jelenlegi üzemeltetők szerepe 
Azon programelemek esetében, ahol a fejlesztés élő üzemeltetési 
szerződéssel bíró funkciót érint, meg kell vizsgálni a végrehajtott 
beruházások hatását a hosszútávú szerződésekre. Mivel a 
támogatások kedvezményezettjei várhatóan állami tulajdonban lévő 
cégek, önkormányzatok lehetnek, az üzemeltetésre átadott vagyon 
értéke, jövedelmezősége adott esetben jelentősen megváltozhat. 

A következő felsorolás összefoglalja, hogy az egyes 
programelemek esetében melyik tevékenység sorolható inkább 
közfeladat-közszolgáltatás körbe, illetve vállalkozási körbe, ezek 
működtetése mennyire oldható meg a használók által fizetett 
díjakból, vagy szükséges-e többletforrás, pl. a nyereséges 
tevékenységekből történő finanszírozás. Az egyes programelemek 
esetében javasolt a közfeladat/közszolgáltatás jelleg lehetőség 
szerinti biztosítása.  A megállapítások előzetesek, részletes üzleti 
terv, pénzügyi elemzés a projekt szintű megvalósíthatósági 
tanulmányokban készül majd. 
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 Kékes aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése 

A programcsoportba tartozó programelemek közül az A3 (Erdei 
legördülő pályarendszer) esetében a legördülő eszközök 
bérléséből fenntartható lehet a pálya, míg az A12 (Kékes bikepark) 
esetében a versenysport érintettsége miatt a BMSK Zrt. lehet 
üzemeltető. 

A további program esetében egyértelműen közfeladat jelleg 
állapítható meg, ezeket az NPI, erdészet üzemeltetheti. 
Működtetésükre forrás szükséges a többi tevékenység 
nyereségéből, költségvetésből. 

 Közlekedési problémák attraktív, környezetbarát 
megoldása 

Egységes közlekedési szak üzemeltető vállalkozó kiválasztása lesz 
majd szükséges. A hasznosítási díj a Kékes üzemeltetésbe kerül 
visszaforgatásra. A beruházás kedvezményezettje, lebonyolítója a 
BMSK Zrt. lesz. 

 Kékestető fejlesztése 

A fejlesztett infrastruktúra legnagyobb részének üzemeltetésére 
egységes turisztikai üzemeltető vállalkozó kiválasztása indokolt, a 
hasznosítási díj visszaforgatása meg kell, hogy történjen a Kékes 
üzemeltetésébe. Adott esetben azonos lehet a közlekedési 
üzemeltetővel. A beruházások kedvezményezettje, lebonyolítója a 
BMSK Zrt. lesz. 

A fejlesztések több eleménél azonosítható lehet az Mötv. szerinti 
önkormányzati közfeladat (pl. közparkok, közvilágítás) fenntartása. 

A T16 (Szakrális tér kialakítása) esetében az egységes 
üzemeltető kezébe való helyezés mellett felmerül az egyházi 
üzemeltetés lehetősége is. 

A T17 (Mátrai Gyógyintézet területén található kihasználatlan 
épületek, területek hasznosítása) keretében fejlesztett 
infrastruktúra üzemeltetője a Mátrai Gyógyintézet marad. A 
fejlesztésekből adódó esetleges többletbevétel a Kékes 
üzemeltetési feladataiba beforgatható. 

A T23 (Aktív Kékes pályázati keret) esetében a vállalkozások 
összefogása az alapvető feladat, a keret kezelését az AÖFK Zrt. 
végzi. A megvalósuló fejlesztések üzemeltetéséért a beruházások 
megvalósítói lesznek felelősek. 

 Kékes sí funkció és síugrósánc környezetének attrakció 
fejlesztése 

Az üzemeltetésre a síelés üzemeltetésében jártas vállalkozó 
kiválasztása történhet meg. A hasznosítási díj a Kékes 
üzemeltetésbe kerül visszaforgatásra. 

Az Í1 (Síugrósánc kilátóként való hasznosítása) esetleg 
önállóan, NPI, vagy erdészet által is üzemeltethető. Működtetésére 
forrás szükséges a többi tevékenység nyereségéből, 
költségvetéséből. 

A beruházás kedvezményezettje, lebonyolítója a BMSK Zrt. lesz. 

 Víz, egyéb közmű, távközlési rendszerek fejlesztése, 
informatikai platform kialakítás 

A megvalósuló rendszerek üzemeltetését alapvetően a releváns 
(köz)szolgáltató végzi. 

Ez alól kivételt jelent a V9 (Okostelefon applikáció fejlesztése a 
Kékesre), melyet a Kékes egységes üzemeltető, vagy az AÖFK 
működtethet a hasznosításból származó bevételekből. 

Az alábbi táblázat foglalja össze az egyes programelemek esetében 
tervezett beruházó, lebonyolító személyét:
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Kód Programelem Kedvezményezett/beruházó Beruházás lebonyolító 
A3 Erdei legördülő pályarendszer Egererdő Zrt. Egererdő Zrt. 
A5 Kilátóról kilátóra túraútvonal ki nem használt kilátópontok fejlesztésével Egererdő Zrt. Egererdő Zrt. 

A6 Erdőrezervátumok tematikus túrákkal történő felfedezése szakvezetéssel 
BNPI és Egererdő Zrt. 

Konzorciuma 
BMSK Zrt. 

A8 Meseösvény kialakítása BNPI BNPI 
A9 Kerékpáros megközelítés biztonságának javítása Mátra Térségi TDM Nonprofit Kft. Mátra Térségi TDM Nonprofit Kft. 

A10 Kerékpáros panorámaút Egererdő Zrt. Egererdő Zrt. 
A11 Kerékpáros összekötő útvonalak fejlesztése Egererdő Zrt. Egererdő Zrt. 
A12 Kékes bikepark BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
K7 Kékestető intelligens parkolási és behajtási rendszer  BMSK Zrt. BMSK Zrt. 

K4 
Autóbuszos kapcsolat fejlesztése, illesztése az intelligens közlekedési 
rendszerbe 

VOLÁNBUSZ Zrt. VOLÁNBUSZ Zrt. 

K1 Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető kabinos felvonó BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
K10 Felvonó indítóállomás, látogatóközpont kialakítása Mátraházán  BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
T10 Tévétorony háromágú épületrészének aktív funkciókkal való megtöltése BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
T14 Közösségi tér kialakítása az északi sípálya felső részén BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
T20 Tévétorony kilátóinak fejlesztése  BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
T21 Lombkorona sétány kialakítása egyéb élmények biztosításával BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
T13 Csúcskőnek méltó környezet biztosítása  BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
T16 Szakrális tér kialakítása  BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
T12 Kihasználatlan, látképbe nem illő épületek elbontása BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
T4 Stresszoldó terápiás élménypark BMSK Zrt. BMSK Zrt. 

T17 
Mátrai Gyógyintézet területén található kihasználatlan épületek, területek 
hasznosítása 

AOFK  AOFK 

T23 Aktív Kékes pályázati keret BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
Í1 Síugrósánc kilátóként való hasznosítása BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
Í8 Szánkópálya kialakítása a síugrósánc érkező területén BMSK Zrt. BMSK Zrt. 
Í11 Szánkópálya fejlesztése Mátraházán ÉRV Zrt. ÉRV Zrt. 
V2 Szennyvízelvezetés fejlesztése ÉRV Zrt. ÉRV Zrt. 
V3 Ivóvízellátás javítása, víztározó építése Szolgáltató Szolgáltató 
V6 Internet szolgáltatás fejlesztése Szolgáltató Szolgáltató 
V8 Elektromos áramellátás üzembiztonságának növelése AOFK AOFK 
V9 Okostelefon applikáció fejlesztése a Kékesre BMSK Zrt. BMSK Zrt. 

V10 Kékesi koordinációs iroda kialakítása Egererdő Zrt. Egererdő Zrt. 

6. táblázat: A programelemek tervezett kedvezményezettjei, beruházás lebonyolítói 
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 Cselekvési terv 

 Előkészítési feladatok  
A megvalósításra javasolt programelemek előkészítettsége a helyi 
szereplők között lefolytatott egyeztetések, az ötletek 
megfogalmazása ellenére alapvetően alacsony. Ennek megfelelően 
a projekt komplexitásától függetlenül a megvalósítást megelőzően 
általánosan az alábbi lépések azonosíthatók 

 beruházó személyének meghatározása, állami beruházó 
szervezet meghatározása, kijelölése, adott esetben 
létrehozása 

  megvalósítható műszaki tartalom részletes kidolgozása, 
tervezés, engedélyeztetés; 

 tulajdonviszonyok tisztázása, a beszerzésre kerülő 
infrastruktúra tulajdonlásának meghatározása, tulajdoni 
viszonyok rendezése; 

 működtetés intézményi konstrukciójának meghatározása, 
üzleti terv készítése; 

 alkalmazható támogatási szabályok feltárása, támogatási 
lehetőségek feltárása, azokhoz illesztett konkrét támogatási 
feltételeknek való megfelelés biztosítása. 

A részletes előkészítési feladatok elvégzését azok komplexitása, 
illetve a megvalósíthatóság szempontjából kritikus mivoltuk miatt a 
tervezési feladatokkal párhuzamosan szükséges megkezdeni a 
bonyolultabb projektek esetében. 

A védett területek érintettsége miatt a környezetvédelmi 
engedélyezési feladatok, illetve az ezzel kapcsolatos egyeztetések 
számos projektelem esetében az előkészítés időigényét jelentősen 
növelik, a megvalósítható műszaki tartalom meghatározásában 
döntő szerepet játszanak. 

Az egyszerűbb, illetve bonyolultabb programelemek 
előkészítésének lépései alapvetően megegyeznek, azonban az 
egyes lépések mögötti feladatok nyilvánvalóan eltérő 
nagyságrendűek. 

Az egyszerűbb fejlesztések esetében a műszaki tartalom 
meghatározása kevés szereplő bevonásával meg tud történni, a 
tulajdonviszonyokban, üzemeltetés kapcsán hátráltató tényezők 
nem merülnek fel. 

Ezzel szemben a bonyolultabb fejlesztések előkészítése komolyabb 
egyeztetési, tervezési folyamatot igényel. Ennek során 
megalapozott döntéseket kell hozni a megvalósítható műszaki 
tartalomról, az intézményi konstrukcióról, amelyhez jelentős 
előkészítő munka elvégzése szükséges. Ennek során kell, hogy 
megtörténjen a természetre elfogadható, legkisebb hatással járó 
tartalom meghatározása, a szükséges engedélyek beszerzése is. 

A 5.5-ös fejezetben szereplő javaslatnak megfelelően már az 
előkészítési fázist megelőzően, a fejlesztési program 
végrehajtásáról való döntés részeként szükséges határozni egy 
állami beruházó és/vagy működtető kijelölésének 
szükségességéről. 

 Ütemezési javaslat 
Az egyszerűbb programelemek közé soroltuk, ahol a 
megvalósításhoz nem szükséges jelentősebb engedély vagy 
tervezési feladat. Ezeknél azzal számoltunk, hogy a szükséges 
előkészítési feladatokat a kivitelező el tudja végezni, ezáltal 1. 
ütemben meg tud történni a kivitelező kiválasztása. 
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A bonyolultabb programelemek esetében ezzel szemben az előző 
pontban bemutatottak szerint részletes előkészítés kell, hogy 
meghatározza a megvalósítható műszaki tartalmat, illetve az 
üzemeltetési, intézményi konstrukciót. A környezetvédelmi és 
építési engedélyek megszerzését ezen kritikus pontok tisztázását 
követően javasoljuk, amit követően lehet lefolytatni a 
megvalósításhoz szükséges közbeszerzéseket. 

Fentiek alapján a források rendelkezésre állását követően a 
programelem konkrét tartalmától függően 2-2,5 éven belül 
lehetséges megvalósítani az egyszerűbb, 1. ütemben javasolt 
fejlesztéseket, míg a bonyolultabb előkészítést, engedélyezést 
igénylő, 2. ütemben javasolt fejlesztések 2025. végére 
valósulhatnak meg. 

Az egyszerűbb programelemek megvalósításával párhuzamosan 
megtörténhet a 2. ütemben megvalósuló fejlesztések előkészítése, 
így a 1. ütemben mintegy 1,5 milliárd Ft értékű előkészítési és közel 
4 milliárd Ft megvalósítási költség merülhet fel. A 2. ütemre így 
megvalósítási költségek maradnak, a jelenlegi becslés alapján 20,8 
milliárd Ft értékben. Az alábbi ábra mutatja a programelemek 
megvalósításának feltételezhető időigényét. Az intelligens 
közlekedési rendszer kialakítása elengedhetetlen a további 
tervezett programelemek hatékony megvalósításához, emiatt 
megvalósítását prioritásként kell kezelni.  
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39. ábra: A fejlesztési program megvalósításának időigénye 



 
 
 

Kékes és környezete fejlesztési program 
 

79 
 
 

 

 

Táblázatjegyzék 

 

1. táblázat: A tervezett költségek megoszlása 

programcsomagonként (millió Ft) .................................................. 7 

2. táblázat: A vendégek és vendégéjszakák számának megoszlása 

szálláshely típusok szerint (Forrás: KSH) .................................... 25 

3. táblázat: A lehetséges programelemek értékelése .................. 45 

4. táblázat: A programelemek becsült költségei, és azok ütemezése 

(millió Ft) ..................................................................................... 69 

5. táblázat: A programelemek finanszírozási lehetőségei ............ 73 

6. táblázat: A programelemek tervezett kedvezményezettjei, 

beruházás lebonyolítói ................................................................ 76 

 

Ábrajegyzék 

1. ábra: A vizsgált terület lehatárolása......................................... 10 

2. ábra Gyöngyös város szabályozási tervének kivágata 

(2020.10.29)................................................................................ 12 

3. ábra Gyöngyös város szabályozási tervének kivágata Mátraháza 

belterületének egy részére vonatkozóan ..................................... 13 

4. ábra Gyöngyös város szabályozási tervének kivágata a 

Kékestetőre vonatkozóan ............................................................ 13 

5. ábra Magyarország téli átlaghőmérséklete különböző 

időszakaszokban ......................................................................... 15 

6. ábra: Természeti értékek a Kékes környezetében ................... 16 

7. ábra: Természetvédelmi területek a Mátra térségében ............ 17 

8. ábra Védett területek a tervezési területen .............................. 17 

9. ábra: A terület külső közlekedési kapcsolatai .......................... 19 

10. ábra A vizsgált terület belső közlekedési kapcsolatai ............ 20 

11. ábra: Kékestető és környezetének közműhálózata (forrás: 

https://ekozmu.e-epites.hu) ......................................................... 22 

12. ábra: Területhasználat a Mátrában ........................................ 24 

13. ábra: Vendégéjszakák számának alakulása a kereskedelmi 

szálláshelyeken (2010-2019) (Forrás: KSH) ................................ 25 

14. ábra: Kereskedelmi vendégéjszakák havi eloszlása 2019-ben 

(Forrás: KSH) .............................................................................. 26 

15. ábra: Üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2010-

2019 (Gyöngyös, Parád, Parádsasvár, Abasár) (Forrás: KSH) .... 27 

16. ábra: Kiránduló útvonalak a Kékes környezetében (adatok 

forrása: Mátra Térségi Aktív Turisztikai Stratégia -Térségi 

helyzetfelmérés és értékelés) ...................................................... 28 

17. ábra: Kerékpáros útvonalak a Kékesben (adatok forrása: Mátra 

Aktív Turisztikai Stratégia -Térségi helyzetfelmérés és értékelés)30 

18. ábra: Sípályák elhelyezkedése Kékestetőn (forrás: 

kekesteto.hu)............................................................................... 31 



 
 
 

Kékes és környezete fejlesztési program 
 

80 
 
 

 

 

19. ábra Az fókuszterületen található földterületek tulajdonviszonyai 

(adatok forrása: Földhivatali tulajdoni lapok, 2021. március) ....... 34 

20. ábra: Lombkoronasétány és kilátó Lino nad Vltovou-n (forrás: 

booking.com) .............................................................................. 35 

21. ábra: Kerékpáros zipline pálya Bukovelben (forrás: 

bukovel.com) ............................................................................... 36 

22. ábra: A kabinos felvonó völgyállomása (forrás: sielok.hu) ..... 36 

23. ábra: A helyzetfeltárás során feltár főbb problémák összegzése

.................................................................................................... 38 

24. ábra: A Kékes fejlesztésének célrendszere: AKTÍV KÉKES ..... 39 

25. ábra: A fejlesztési program meghatározásának lépései ......... 40 

26. ábra Tervezett fejlesztések összesítése ................................ 47 

27. ábra Kékestető programelemeinek elhelyezkedését bemutató 

térkép .......................................................................................... 48 

28. ábra Erdei legördülő pályarendszer javasolt nyomvonala (sárga 

szaggatott vonallal jelölve) .......................................................... 49 

29. ábra Kilátóról kilátóra túraútvonal javasolt nyomvonala (sárgával 

jelezve) ....................................................................................... 50 

30. ábra Kerékpáros panorámaút javasolt nyomvonala (sárgával 

jelölve) ........................................................................................ 52 

31. ábra Erdei kerékpáros útvonal (forrás: fahrradtour.net) ......... 52 

32. ábra Parkolóhelyek jelölése Stuhleck síterepen (AT) ............ 54 

33. ábra: A térség meglévő parkolói ............................................ 54 

34. ábra: A háromágú épületrész felújításának látványterve ........ 58 

35. ábra: Közösségi tér látványterve ........................................... 59 

36. ábra: A lombkoronasétány látványterve ................................. 60 

37. ábra: A szakrális tér látványterve ........................................... 61 

38. ábra A fejlesztési program várható hatásai ............................ 66 

39. ábra: A fejlesztési program megvalósításának időigénye ...... 78 

 


