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Mátra Aktív Turisztikai Stratégia

A Mátra az aktív turizmus területén már ma is jó adottságokkal, ugyanakkor számos 
területen kihasználatlan potenciállal rendelkezik. Ezeknek a lehetőségeknek a feltér-
képezésére és fejlesztésére készült el a Mátra Aktív Turisztikai Stratégia.

A stratégiaalkotás folyamata alapos helyzetelemzésre és széleskörű partnerségre épült, 
bevonva a térség településeit, az egyes aktív turisztikai jármódokhoz (túratípusokhoz) 
kapcsolódó helyi és országos szervezeteket, turisztikai szereplőket, szolgáltatókat.

A Stratégia célja a Mátra aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fej-
lesztése, a Mátra márka tovább építése, valamint a turizmus területi és szezonális 
koncentrációjának csökkentése.

Ehhez szükséges a kínálat szélesítése és a szolgáltatási minőség emelése, melynek 
segítségével megvalósítható a vendégforgalom jelenlegi időbeli és térbeli koncent-
rációjának oldása, növelhető az átlagos tartózkodási idő, új célcsoportok szólíthatók 
meg, és ezáltal a turizmusból származó bevételek növelhetők, hozzájárulva ezzel a helyi 
gazdaság élénkítéséhez.

Helyzetelemzés és értékelés

A Mátra turizmusa az elmúlt 10 évben dinamikus fejlődésen ment keresztül mind 
a vendégszám, mind a vendégéjszakák tekintetében. A dinamikus növekedés ellenére a 
térség továbbra is leginkább a pár órás, fél napos kirándulások célállomása, vendégéj-
szakát is generáló itt-tartózkodás elsősorban a gyógy- és wellness szolgáltatást nyújtó 
szállodákhoz kapcsolódik. Ez utóbbiak esetében viszont az aktív turisztikai termékek ki-
egészítő jelleggel jelennek meg. Az épített és természeti vonzerők mellett egyre népsze-
rűbbek a térség rendezvényei, a gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrák, versenyek. 

A KSH adatai szerint a Mátrába érkező turisták 2019-ben a kereskedelmi szálláshe-
lyeken több mint 445 ezer vendégéjszakát, míg az üzleti célú egyéb szálláshelye-
ken közel 81 ezer vendégéjszakát töltöttek el. Ezek az adatok megkétszereződtek a 
2010-hez képest. Az átlagos tartózkodási idő számottevően nem változott, átlagosan 
2,2-2,5 vendégéjszaka realizálódik a térségben. A nyár és az ősz számít a leglátogatot-
tabb időszakoknak, ezen belül is elsősorban a (hosszú) hétvégék alkalmával keresik fel 
a legtöbben a desztinációt. A legfontosabb küldőterület Budapest és agglomerációja, 
de az Alföldről is egyre nagyobb számban érkeznek turisták. A leglátogatottabb attrak-
ció egyértelműen a Kékestető.

Turisztikai szempontból jelenleg elsősorban a Magas-Mátra rendelkezik országos 
vonzerővel, az attrakciók és a turisztikai szolgáltatások többsége is itt koncentrálódik. 
Ennek ellensúlyozásához elengedhetetlen a kevésbé fókuszban lévő területek aktív 
turisztikai feltárása, potenciáljának hatékonyabb kihasználása; így a Nyugat-Mátra, 
a Parád-Recski-medence, az északi Mátralába és a déli Mátraalja kistájak turisztikai 
lehetőségeinek kiaknázása.is.
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Jövőkép
A stratégiaalkotás során a helyi szereplőkkel partnerségben a következő jövőkép került 
megfogalmazásra:

2030-ra a Mátra Magyarország legnépszerűbb négyévszakos aktív turisztikai deszti-
nációja lesz, illeszkedve a mátrai turizmus mottójához: „Magasan a legjobb, minden 
évszakban!”

10 éven belül a Mátra Magyarország legfontosabb síterepe és hegyikerékpáros 
desztinációja, a fővárosi és alföldi természetjárók legnépszerűbb gyalogos kirándulóhelye, 
az extrém kihívásokat keresők „kánaánja”, valamint a kapcsolódó sportrendezvények (tel-
jesítménytúrák, országúti és MTB versenyek, síversenyek) hazai zászlóshajója lesz.

A Kékes pedig Magyarország leglátványosabb, nemzetközi szinten is ismert és ver-
senyképes, számos turisztikai attrakcióval rendelkező, növekvő számú látogatót von-
zó, emblematikus hegycsúcsa lesz, melyet mindezek ellenére, a fejlődő közlekedési és 
parkolási infrastruktúrának köszönhetően mégis kisebb környezetterhelés jellemez, 
megőrizve annak természetközeliségét. A Mátrában a Kékes mellett számos turisztikai 
csomópont is fejlődik, ahol több aktív turisztikai jármód (túratípus) fejlesztése is össze-
kapcsolódik és a közlekedési elérhetőségi, a parkolási feltételek is megfelelőek.

Célrendszer
A megfogalmazott aktív turisztikai jövőkép eléréséhez szükséges a célok meghatáro-
zása. A célok tekintetében a stratégia megfogalmaz átfogó célokat, melyekhez komp-
lex turisztikai élménycsomagokat kapcsol. Az élménycsomagok fejlesztésével kíván-
ja operatívan elérni a kívánatos jövőképet. Ugyanakkor mindezekhez fejlesztési célok 
kapcsolhatók, melyek szükségesek az élménycsomagok elemeinek megfelelő és vonzó 
kialakításához.

A megfogalmazott átfogó célokban tükröződik a Mátra térség aktív turisztikai fejlődésé-
hez szükséges értékválasztás is a következő alapelvekben:

  a fenntarthatóságra, a természet és a környezet védelmére való törekvés, a Mátra 
meglévő, a fő vonzerőt jelentő természeti értékeinek védelme;

  a helyi adottságokra, vonzerőkre, hagyományokra, erőforrásokra, arculati elemekre 
való alapozás;

  a térség fejlődéséhez mindenféleképpen szükséges infrastrukturális színvonal el-
érése, mely támogatja a környezetterhelés csökkenését, az ellátásbiztonságot és a 
javuló színvonalat, valamint a fejlesztésekhez is keretet biztosít (mindezek az infra-

strukturális fejlesztések nemcsak aktív turisztikai, hanem össz-idegenforgalmi és tár-
sadalmi-gazdasági szempontból is elengedhetetlenek);

  magas színvonalú, aktív turisztikai élményláncok kialakítása: a stratégia komplexi-
tásra törekszik, a láncolatba minden olyan elemet bekapcsol, amelyekkel a turista 
utazása során találkozhat, hiszen ezen tényezők összessége alapján alkot benyo-
mást a térségről, így a lánc minden szegmensében fontos az elégedettség elérése.

 

MAGASAN A LEGJOBB MINDEN ÉVSZAKBAN!
A Mátra Magyarország legnépszerűbb négyévszakos 

aktív turisztikai desztinációja
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Területi egyensúly megteremtése:
A Mátra-tudat területi kiterjesztése

Helyi adottságokra alapozott 
szolgáltatásfejlesztés
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FEJLESZTÉSI 
CÉLOK Vonzerőfejlesztés Infrastruktúra 

fejlesztése
Szolgáltatások 

fejlesztése
Marketing, promóció 

és információ
Koordináció és 
menedzsment

KÉKMÁTRA
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MÁTRAI 
ZARÁNDOK

TÉLIMÁTRABRINGÁSMÁTRA

LOVASMÁTRA SPORTMÁTRA

MÁTRAI VÁNDOR

KOMPLEX TURISZTIKAI 
ÉLMÉNYCSOMAGOK

MÁTRA VIZEI KALANDMÁTRA
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Átfogó célok
1. Fenntartható és környezettudatos turizmusfejlesztés
Az átfogó cél azt a fentebb bemutatott alapelv érvényesítését célozza, mely kiemelt 
hangsúlyt helyez azon értékek védelmére, megőrzésére, melyek a Mátrát turisztikai 
desztinációvá teszik. A mátrai aktív turizmus fejlesztésének kiemelt célja, hogy a be-
avatkozások révén a környezetminőség ne romoljon, sőt, ahol lehet javuljon, alapvető 
cél, hogy minden fejlesztés a környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjai 
mentén valósuljon meg.

Mindezek alapján, noha fontos cél a vendégforgalom bővülése, az itt töltött vendégéj-
szakák számának a növelése, a stratégia a tömegturizmus helyett a szelíd turizmust 
helyezi fókuszba. A szelíd turizmus része az ökoturizmus, mely hozzájárul a helyi ér-
tékek megőrzéséhez, és 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).

2. Területi egyensúly megteremtése: a Mátra-tudat területi kiterjesztése
A Mátrai turizmus legnagyobb ellentmondása, hogy Magyarországon mindenki ismeri 
és szeretné felkeresni a Kékest, de a Mátrán belül szinte mindenki csak a Kékest szeret-
né felkeresni.

Jelen stratégia kiemelt célja, hogy megteremtse a területi egyensúlyt a Mátra aktív 
turisztikai fejlesztésében. Ehhez elengedhetetlen, hogy a Mátra, mint komplex desz-
tináció hangsúlyosabban jelenjen meg a promóciós-kommunikációs tevékenységben, 
melyhez nagy segítséget tudnak nyújtani a területi fókusszal kialakított élménycso-
magok is.

3. Helyi adottságokra alapozott szolgáltatásfejlesztés
Az aktív turisztikai fejlesztések eredményességének alapvető feltétele a helyben el-
érhető szolgáltatások mennyiségének, minőségének és választékának térbelileg is 
egyenletes fejlődése. A minőségi szolgáltatások révén a szezonalitás csökkenthető, a 
tartózkodási idő növelhető.

A Mátra aktív turisztikai fejlesztése csak úgy lehet eredményes, ha minél jobban be tud-
ja vonni a helyi szereplőket, vállalkozókat, szolgáltatókat. Fontos, hogy olyan szol-
gáltatások, új attrakciók jöjjenek létre, melyek hosszú távú fenntartása, üzemeltetése 
megoldható, amelyben lelkes és elhivatott, a Mátrához hű és aktív, elsősorban helyben 
lakó emberek a kulcsszereplők. Ugyanakkor fontos, hogy kialakuljon egy olyan szerve-
zeti, intézményi struktúra is, mely segíti a promóciót, kommunikációt, s információt is 
biztosít. A különböző szolgáltatások közötti kapcsolatrendszer erősítése, a kooperatív 

verseny előnyeinek érvényesítése, a szolgáltatói hálózatok kialakítása alapvető a turis-
ták minőségi kiszolgálása és hosszabb itt-tartózkodásra való ösztönzése tekintetében. 

4. Aktív turizmust kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése
A Mátra jelenleg is vonzó az aktív turisták számára, rengeteg útvonal és lehetőség kí-
nálkozik a különböző jármódok (túratípusok) számára, azonban ezek karbantartása és 
folyamatos fejlesztése elengedhetetlen. 

Emellett szükséges a térség elérhetőségének javítása, a belépési-fogadópontokon a 
parkolási infrastruktúra fejlesztése, a közösségi közlekedés és a közútfejlesztés-kar-
bantartás. Ugyanígy szükséges az aktív turisztikai igényekhez igazodó szálláshely- és 
vendéglátóhely-kínálat és az egyéb kapcsolódó szolgáltatások megteremtése, fej-
lesztése, a különböző jármódokhoz (túratípusokhoz), célcsoporthoz, árszintekhez 
igazodva. 

5.  Jármódspecifikus élményláncok fejlesztése
A fejlesztéseknek és a promóciónak jármódonként (túratípusonként) többféle, külön-
böző nehézségű, változatos tematikájú, egyedi élményt kell biztosítania egy jól leha-
tárolt célcsoport számára. 

Fejlesztési célok és intézkedések
Az átfogó célokhoz igazodva öt olyan stratégiai fejlesztési cél körvonalazódik, ahol 
középtávon jelentős előrelépés fogalmazható meg: 

1. Vonzerőfejlesztés
2. Infrastruktúrafejlesztés
3. Szolgáltatások fejlesztése
4. Marketing, promóció, információ
5. Koordináció és menedzsment fejlesztés

A célrendszerhez illeszkedve, a kialakított élménycsomagok megalapozását segítve kerültek 
meghatározásra az intézkedések, amelyeket az alábbi táblázat foglal össze röviden.



Vonzerőfejlesztés Infrastruktúra fejlesztése Szolgáltatásfejlesztés Marketing, promóció, 
információ

Koordináció és 
menedzsment

Kapcsolódó 
intézkedések

V1: Kékestető attrak-
tivitásának növelése

V2: Galyatető környeze-
tének rendezése

V3: Kaland-és élmény-
parkok, -útvonalak  
kialakítása, fejlesztése

V4: Látógatóközpontok, 
információs pontok 
fejlesztése

V5: Komplex kilátóhely-
fejlesztés

V6: Tavak bekapcsolása 
az aktív turizmusba

V7: Arborétumok, egyéb 
természeti területek aktív 
turisztikai fejlesztése

V8: A múlt értékeinek 
felújítása, bemutatása, 
attrakcióvá fejlesztése

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

V10: Tájházak felújítása, 
aktív turizmusba történő 
bekapcsolása

V11: Borászati hagyo-
mányok bemutatása 

V12: Kastélyok, kúriák és 
környezetük megújítása, 
aktív turisztikai haszno-
sítása

I1: Tematikus gyalogos útvo-
nalak, (digitális) tanösvények 
kialakítása, fejlesztése

I2: Kerékpárutak tervezése, 
megvalósítása 

I3: Erdei kerékpáros útvona-
lak fejlesztése, új szakaszok 
kijelölése

I4: Bringaparkok, kerékpáros 
attrakciók kialakítása

I5: Lovasturisztikai hálózat 
fejlesztése

I6: Sípályák négyévszakos 
fejlesztése

I7: Pihenőhelyek és kapcsoló-
dó szolgáltatások fejlesztése

I8: Szelfipontok kialakítása

SZ1: Erdei szálláshelyek 
fejlesztése

SZ2: Zarándokszállások 
létesítése

SZ3: If júsági táborok, erdei 
iskolák fejlesztése

SZ4: Étkezési lehetőségek 
fejlesztése

SZ5: Kerékpár és e-bike 
kölcsönzési térségi hálózat, 
kerékpáros centrum kialakí-
tása, kerékpáros szervízpon-
tok telepítése

SZ6: Mátrai kerékpárosbarát 
szolgáltatói hálózat kialakí-
tása

SZ7: Kerékpárszállítás felté-
teleinek javítása a közösségi 
közlekedésben

SZ8: Síeléshez kapcsolódó 
szolgáltatásfejlesztés

SZ9: Hegyimentéshez  
kapcsolódó szolgáltatás-
fejlesztés

M1: Online jelenlét és kom-
munikáció

M2: Offline promóció és 
információ

M3: Egyéb marketingele-
mek

KM1: Mátra aktív turisztikai 
márkagondnokság és me-
nedzsmentszervezet mű-
ködtetése 

KM2: Monitoringrendszer 
kialakítása

KM3: Szálláshelyek (és 
egyéb szolgáltatók) minősí-
tési rendszerének kidolgo-
zása, alkalmazása 

K1: Mátrai úthálózat 
minőségének javítása az 
aktív turizmus feltéleleinek 
javításához

K2: Fenntartható közösségi 
közlekedés fejlesztése

K3: Parkolásfejlesztés

K4: Kékestető behajtási 
övezet kialakítása
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Élménycsomagok

Az aktív turisztikai stratégia területileg is értelmezhető, a néhány órástól a több na-
posig terjedő, egy vagy több jármódot (túratípust) érintő versenyképes és vonzó él-
mény megteremtését szolgáló tematikus élménycsomagokat fogalmaz meg. Célpia-
cok tekintetében a mátrai aktív turizmus elsősorban a hazai vendégeket célozza meg.

Az élménycsomagok a turisztikai termék minden elemére (vonzerők, szolgáltatások, inf-
rastruktúra, információ, imázs, promóció stb.) kiterjedően kerültek meghatározásra, az 
élmények koncepciózus (célcsoportra szabott) felfűzésével, a helyi kezdeményezések, 
szolgáltatások beépítésével. Az élménycsomagokban a hálózatszerűség térségi szinten 
és jármódonként (túratípusonként) egyaránt biztosított, összekapcsolva a vonzerőket és 
szolgáltatásokat, akár új attrakciók fejlesztésével is, becsatornázva a túrázók mentális 
térképeibe a kevésbé ismerteket is.

A stratégia 13+1 mátrai élménycsomagot határozott meg, figyelembe véve az adott-
ságokat és a turisztikai trendeket., amelyek arra hivatottak, hogy oldják a Mátrára ma 
oly’ jellemző területi koncentrációt. Az élménycsomagok jól definiált célcsoportoknak 
szólnak, több napos itt-tartózkodást generálnak, a jövőben pedig új programelemek 
beemelésével tovább fejleszthetőek, színesíthetők. 
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Élménycsomag 
neve Célja Jármód/

Túratípus

1 Kék
Mátra

A Mátra kékkel felfestett gyalogos és kerékpáros nyugat-
keleti fő tengelyének promóciója és az ehhez kapcsolódó 
szolgáltatások minőségi fejlesztése. 

 

2 Mátra
Csúcs

A Nyugat-Mátrában található, országosan is számon-
tartott legmagasabb hegycsúcsokat meghódító csomag 
fontos célja, hogy minél szélesebb körben megismertes-
se a mátrai hegyi élmények kínálatát, bevonva a kisebb 
ismertségnek örvendő magaslatokat is, alternatívát kí-
nálva a Kékest felkeresni vágyóknak.

3 Kékesi
Csillag

Cél, hogy a Kékesre minél többen gyalogosan, látványos 
túraútvonalakon keresztül jussanak fel, lehetőleg az út 
mátrai szakaszain az indulási pontokig is fenntartható 
közlekedési módokat használva.

4 Zöld
Mátra

A Mátra egy új arcának megismerése könnyebb gyalogos 
túrák keretében, amely a „klasszikus” hegyvidéki tájjelleg 
mellett / helyett bemutatja a Mátraalja egyedi értékeit. Az 
egyes túraútvonalak tematikus túraként is definiálhatók.

5 Ezüst
Mátra

Az élménycsomag a Mátra gyógy- és wellness-szállodá-
iba, gyógyintézeteibe látogató idősebb turisták számára 
kínál hosszabb-rövidebb gyalogtúrákat, amelyek a térség 
főbb természeti látnivalóit és építészeti értékeit fűzik fel.

6 Kör
Mátra

A Mátra körbekerékpározása Magyarország egyik leglát-
ványosabb kerékpáros körtúrája, országúti kerékpáros-
versenyek helyszíneként is ismert. Ma már egyre nagyobb 
részben kiépített kerékpárúton, de országúton is teljesít-
hető, érintve a Mátra legjelentősebb látványosságait.

7 Bringás
Mátra

A Mátra erdei kerékpáros útvonalainak felfedezése egyre 
bővülő hálózaton lehetséges, körtúrákkal, hosszú túrák-
kal, instant túrákkal, melyek adrenalindús élményekkel is 
kiegészíthetők. Ezek Magyarország leglátványosabb he-
gyikerékpáros túraútvonalai.

8 Mátrai 
zarándok

A Mátrában, jellemzően a Mária úton számos egyházi, 
vallási emlék felfűzésével a gyalogos zarándokturizmus 
fejlesztése ill. az egyházi tematikájú jelvényszerző túra-
mozgalom erősítése.

9 Mátra
vizei

A Mátrában, jellemzően a peremterületeken található ta-
vak élmény alapú aktív felfedezése, a gyalogos és kerék-
páros turizmusba való bekapcsolása, egyes tavaknál akár 
a vízi turisztikai lehetőségek is megjelenhetnek.

 

Élménycsomag 
neve Célja Jármód/

Túratípus

10 Mátrai 
vándor

A Vándortábor Programhoz kapcsolódva, a Mátrában je-
lenleg is működő és nagy népszerűségnek örvendő erdei 
vándortábor mellett új vándortábor útvonalak kialakítása 
(erdei, bringás, zarándok, hosszabb távon akár lovas) az 
általános iskolák felső tagozatos diákjainak és a középis-
kolás korosztálynak.

 

11 Kaland
Mátra

Az élménycsomag a Mátra adrenalindús élményeit fűzi 
csomagba. Ez Magyarország egyik legkülönlegesebb ki-
fejezetten hegyi a nyújtó helyszíne, amely nemcsak él-
ményeket, hanem egészséges környezetet és nagyszerű 
panorámát is ad.

 

 

12 Lovas
Mátra

Az élménycsomag a Mátra belovaglását foglalja magá-
ban, mely hazánk egyik különleges lovas helyszíne, he-
gyi szakaszokat és nagyszerű panorámát is nyújt. Az 
élménycsomag a jelenleg is működő szolgáltatókhoz 
kapcsolódik. 

13 Téli
Mátra

A Mátra Magyarország vezető téli desztinációja, ahol a 
leggyakoribb a természetes hóborítás, a havas napok 
száma jóval több, mint az ország más részein, mely már 
ma is jelentős számú turistát vonz, de a téli kínálat és 
promóció erősítésével vonzereje tovább növelhető.

 

+1 Sport
Mátra

A Mátra az aktív sportok terén számtalan olyan rendez-
vényről nevezetes, melyek erősítése, fejlesztése, promó-
ciója, valamint az ezekhez kapcsolódó javuló infrastruk-
turális feltételek és szolgáltatási színvonal fejlesztése 
folyamatos feladat. A már bejáratott rendezvényeket 
fenn kell tartani, rendszeresen (évente) meg kell ren-
dezni, s színvonalas új eseményeket is be lehet vonza-
ni, meg lehet rendezni. Fontos cél, hogy a sportolók ill. 
a sportolókat kísérő családtagok, szurkolók stb. számára 
is aktív turisztikai kínálatot lehessen nyújtani, s a mátrai 
tartózkodás ne csak a verseny idejére szorítkozzon, ha-
nem akár 1-2 nappal is meghosszabbodjon. Mindehhez a 
többi élménycsomag nyújtotta kínálat is segítséget nyújt, 
melynek promóciója a versenyre érkezők felé kiemelt fel-
adat.
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Kékes és környezete Fejlesztési Program
A Mátra Aktív Turisztikai Stratégiával párhuzamosan a Kékes térségére, mint a Mátra 
leglátogatottabb, központi részére fókuszáló fejlesztési program is kidolgozásra került. 

A Kékes Magyarország kiemelkedő turisztikai célterülete, ugyanakkor turisztikai kínálata 
jelenleg ezt nem igazolja. Ez ad lehetőséget arra, hogy az adott esetben csak a csúcskő 
miatt idelátogatók is tartalmas élményekkel tudjanak távozni. A fejlesztések célja, hogy 
a Kékes Magyarország leglátványosabb, nemzetközi szinten is ismert és versenyképes, 
számos turisztikai attrakcióval rendelkező, egyre növekvő számú látogatót vonzó, emb-
lematikus hegycsúcsa legyen, melyet mindezek ellenére, a fejlődő közlekedési és parko-
lási infrastruktúrának köszönhetően mégis kisebb környezetterhelés jellemez, megőriz-
ve annak természetközeliségét.

Tervezési folyamat
A fejlesztési program elkészítése a problémák megoldására és a lehetőségek kihasz-
nálására irányuló projektötletek összegyűjtésével indult, majd a tervezet szakértői ja-
vaslatokkal egészült ki.

A programelemek kiválasztása során a megvalósíthatóság – elsősorban a természet-
védelmi szempontok –, a pénzügyi fenntarthatóság, illetve a projektek hatásainak vizs-
gálata játszott fontos szerepet.

A program hangsúlyosan kezeli a kiválasztott programelemek működtetését, a beru-
házás, valamint az üzemeltetés finanszírozását. A szükséges előkészítő lépések, ezek 
időigénye, valamint a fejlesztések lebonyolításának lehetséges koncepciója részletes 
cselekvési tervben került összegzésre.

A fejlesztési terv 
projektötleteinek 

számbavétele

Projektötletek 
szűrése

Projektötletek 
pénzügyi és 

hatáselemzése

Fejlesztési terv 
elemeinek 

kiválasztása

1. 2. 3. 4.

A fejlesztési program összeállításakor az AÖFK kiemelt hangsúlyt fektetett az érintettek 
minél szélesebb körben történő bevonására.

A programban öt tevékenységi csoport került kijelölésre:
1. A Kékes Aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése
A Kékes négyévszakos aktív turisztikai desztináció szerepének növelése érdekében a 
természeti értékek megőrzése mellett az aktív turizmus és a sportolási lehetőségek javí-
tása, valamint a már meglévő potenciál kihasználása is kívánatos, mely infrastrukturális 
és menedzsment jellegű fejlesztéseken keresztül érhető el.

2. Közlekedési problémák attraktív, környezetbarát megoldása
Meghatározó jelentőségű a Kékes elérhetőségének javítása. Kulcsfontosságú, hogy ez 
környezetkímélő eszközökkel  megvalósítva, ezért a térségben zajló személyautó-for-
galmat a csúcstól távolabbi pontokon, erre a célra megfelelően kialakított parkolóban 
kell megállítani. A parkolóktól a csúcsig alternatív, környezetbarát feljutási módokat kell 
a látogatóknak biztosítani – többek között egy kabinos felvonó kiépítésével, a hegyen 
közlekedő elektromos buszpark bővítésével, valamint a kerékpáros és kiránduló-útvo-
nalak fejlesztésével.

3. KékesTető fejlesztése
A hegy vonzerejének, illetve az itt tartalmasan eltöltött idő növeléséhez elengedhetetlen 
a csúcskő környezetének és a csúcs közelében lévő épített infrastruktúrának a rendezé-
se. Ennek érdekében szükséges a tévétorony új funkciókkal való megtöltése, a csúcskő 
környezetében közösségi tér kialakítása, lombkoronasétány építése, valamint egy tu-
risztikai klaszter létrehozása a magánberuházások támogatására.

4. Kékes sÍ funkció és síugrósánc környezetének attrakciófejlesztése
A Déli sípálya és szánkópályák fejlesztésével a környezet minimális terhelése mellett új 
lehetőségek nyílhatnak a téli sportok számára, valamint hasznosításra kerül az egykori 
síugrósánc. 

5. Víz, egyéb közmű és távközlési rendszerek fejlesztése,  
informatikai platform kialakítása
Az elavult közművek cseréjével javul az ellátásbiztonság, a területigény minimalizálásá-
val párhuzamosan nő a kapacitás, s a térség felkészül a klímaváltozás hatásaira.
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* A tevékenységi csoportokon belül a számozás nem folytonos, mivel a szűrési folyamat során 
több projekt kikerült a fejlesztési programból.
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