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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
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A Mátra az aktív turizmus területén jó adottságokkal, ugyanakkor számos területen kihasználatlan
potenciállal rendelkezik. Noha vannak nemzetközi szinten is vonzó rendezvényei, de a Mátra
elsősorban a magyarok hegye, a belföldi célcsoportok számára lehet még vonzóbbá tenni több
jármód esetében is. Ugyanakkor bizonyos attrakciói (Országos Kéktúra, kerékpáros attrakciók, esetleg
a középtávon kiépülő lovas turizmusa) révén a nemzetközi szint is megcélozható. A Mátra jelenleg
inkább tavasztól őszig népszerű, télen elsősorban a Kékest és a sípályákat keresik fel.
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A gyalogos természetjárás lehetőségei egyértelműen országos szintű desztinációvá teszik a Mátrát,
hiszen hazánk legmagasabb csúcsai itt találhatók. Ugyanakkor az országos szintet valójában csak egyes
célcsoportok, egyes attrakciók (elsősorban az OKK és a Kékes elérése) és rendezvények garantálják, a
Mátra egyes részei, ill. bizonyos célcsoportok tekintetében inkább regionális szintről beszélhetünk,
azaz alapvetően kihasználatlan lehetőségekről. Nemzetközi szintű versenyképességet nem egyszerű
elérni a környező országok domborzati adottságai és túrakultúrája miatt, de bizonyos szegmensekben
az attrakciók fejlesztése révén megcélozható.
A kerékpáros turizmus területén a Mátra ma elsősorban a hazai országúti kerékpárosok és mountain
bike-osok számára jelent országos szintű (egynapos) desztinációt, ugyanakkor a hosszú távú
kerékpáros utak, a kerékpáros nyaralás, de igazából a nyaralás közbeni kerékpározás szempontjából
is inkább fehér foltnak tekinthető, s e tekintetben legfeljebb regionális jelentőségű. A kiépülő
infrastrukturális és szolgáltatási háttér révén középtávon már elérhető az országos, s rendezvényekkel,
attrakciókkal akár a nemzetközi szint is. Fontos fejlesztési potenciált jelent az e-bike-ok térnyerése.
A síturizmus nemzetközi szintű versenyképessége nem reális cél, de a Mátra, mint országos szintű
sídesztináció elérése, visszaállítása egyértelmű feladat, melyet az elmúlt évek folyamatai már
megalapoznak. Ugyanakkor a Mátra mai vonzása 100 km-en túlra alig terjed ki.
A lovasturizmus jelenlegi helyzete alapján legfeljebb lokális jelentőséggel bír, még, ha egyes táborok
ezen esetleg túl is mutatnak. A térség adottságai Magyarországon akár egyedülállónak is nevezhetők
egy szűk célcsoport számára, s jelentős fejlesztési ugrással akár ambíciózusabb célok is
megfogalmazhatók hosszabb időtávon. A stratégia időtávján belül azonban legalább egy stabil
regionális szint és hálózat elérése szükségszerű.
Vízi turizmus terén legfeljebb lokális attraktivitás érhető el. Ugyanakkor a tavak csomóponti szerepe
különböző jármódok találkozási pontjaiként rendelkezik fejlesztési potenciállal, elsősorban a tavakat
körüljáró gyalogos és kerékpáros turizmusra építve tudna attrakciót, rekreációs lehetőségeket
nyújtani.
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Jelen stratégia 2030-ra a következő víziót vázolja fel:
2030-ra a Mátra Magyarország legnépszerűbb négyévszakos aktív turisztikai desztinációja lesz,
illeszkedve a mátrai turizmus mottójához: „Magasan a legjobb, minden évszakban!”
A Mátra mind a négy évszakban növekvő számban vonzza a kihívásra és feltöltődésre vágyó fiatal és
idősebb túrázókat, kerékpárosokat, sízőket, akik egyre nagyobb arányban legalább két-három napot
is a térségben töltenek, amelyhez hozzájárul, hogy az aktív turisták igényeit kielégítő, térségi hálózatba
szerveződött szolgáltatók és vendéglátók a Mátra egész területén vonzó kínálatot nyújtanak. A térség
vonzerejét javítja az egyre színvonalasabb infrastrukturális helyzet (kiemelten a fenntartható
közlekedési módokra alapozó elérhetőség), a tematikus utak, attrakciók és programok színes kínálata
a Mátra teljes területén. Az egyre bőségesebb aktív turisztikai és minőségi szolgáltatási kínálattal
rendelkező, arculatilag is megújult Kékes továbbra is a Mátra aktív turizmusának kiemelkedő és
legfontosabb csomópontja, de az aktív turisták és a „hegyi élményeket keresők” egyre növekvő
hányada már a Mátra más részeit keresi fel.
2030-ra a Mátra Magyarország legfontosabb síterepe és hegyikerékpáros desztinációja, a
fővárosi és alföldi természetjárók legnépszerűbb gyalogos kirándulóhelye, az extrém kihívásokat
keresők „kánaánja”, valamint a kapcsolódó sportrendezvények (teljesítménytúrák, országúti és
MTB versenyek, síversenyek) hazai zászlóshajója.
A Kékes Magyarország leglátványosabb, nemzetközi szinten is ismert és versenyképes, számos
turisztikai attrakcióval rendelkező, egyre növekvő számú látogatót vonzó, emblematikus
hegycsúcsa, melyet mindezek ellenére, a fejlődő közlekedési és parkolási infrastruktúrának
köszönhetően mégis kisebb környezetterhelés jellemez, megőrizve annak természetközeliségét.
A Mátrában a Kékes mellett számos turisztikai csomópont is fejlődik, ahol több aktív turisztikai
jármód fejlesztése is összekapcsolódik és a közlekedési elérhetőségi, a parkolási feltételek is
megfelelőek.

Az aktív turizmus fejlesztése a Mátra egészére kiterjed, az egyes térségek között kialakul egyfajta
munkamegosztás, specializálódás. Az egyes jármódok fejlődése egymástól területileg is elkülönül,
bár vannak találkozási pontok, de az egyes jármódok egymást nem zavarják, a konfliktusok elenyészők,
miközben a nagyobb csomópontokban lehetőséget is kínálnak a „módváltásra” (attrakciók,
eszközbérlés, szolgáltatások stb.). Ilyen csomópontok a leglátogatottabb attrakciók környezetében,
valamint a tavak térségében fejlődnek.

A Mátra aktív turisztikai stratégia a következő fő célok mentén, a területileg is részben elkülönülő
13+1 élménycsomagra épül:
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I.1. ábra: A Mátra aktív turisztikai jövőképe és stratégiai célrendszere

I.2. ábra: A Mátra aktív turisztikai térség fejlesztésének víziója a főbb élménycsomagok szerint
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Célja
A Mátra kékkel felfestett gyalogos és kerékpáros nyugat-keleti fő tengelyének promóciója
és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások minőségi fejlesztése. Ez a gyalogos természetjárók
legfontosabb és legnépszerűbb, országos jelentőségű mátrai útvonala, mely legalább 2
napos mátrai tartózkodással jár. A kerékpáros kék MTB túraútvonal ma még kevésbé
ismert.
A Nyugat-Mátrában található, országosan is számontartott legmagasabb hegycsúcsokat
meghódító csomag fontos célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse a mátrai
hegyi élmények kínálatát, bevonva a kisebb ismertségnek örvendő magaslatokat is,
alternatívát kínálva a Kékest felkeresni vágyóknak.
Cél, hogy a Kékesre minél többen gyalogosan, látványos túraútvonalakon keresztül
jussanak fel, lehetőleg az út mátrai szakaszain az indulási pontokig is fenntartható
közlekedési módokkal eljutva.
A Mátra egy új arcának megismerése könnyebb gyalogos túrák keretében, amely a
„klasszikus” hegyvidéki tájjelleg helyett-mellett bemutatja a Mátraalja egyedi értékeit. Az
egyes túraútvonalak tematikus túraként is definiálhatók.
Az élménycsomag a Mátra gyógy- és wellness-szállodáiba, gyógyintézeteibe látogató
idősebb turisták számára kínál hosszabb-rövidebb gyalogtúrákat, amelyek a térség főbb
természeti látnivalóit és építészeti értékeit fűzik fel.
A Mátra körbekerékpározása Magyarország egyik leglátványosabb kerékpáros körtúrája,
országúti kerékpárosversenyek helyszíneként is ismert. Ma már egyre nagyobb részben
kiépített kerékpárúton, de országúton is teljesíthető, érintve a Mátra legjelentősebb
látványosságait.
A Mátra erdei kerékpáros útvonalainak felfedezése egyre bővülő hálózaton lehetséges,
körtúrákkal, hosszú túrákkal, instant túrákkal, melyeket adrenalindús élményekkel is ki
lehet egészíteni. Ezek Magyarország leglátványosabb hegyikerékpáros túraútvonalai.
A Mátrában, jellemzően a Mária úton haladva számos olyan egyházi, vallási emlék fűzhető
fel, melyre jelentős gyalogos zarándokturistaforgalom vonzható, s az egyházi tematikájú
jelvényszerző túramozgalom is vonzó lehet.
A Mátrában, jellemzően a peremterületeken található tavak élmény alapú aktív
felfedezése, a gyalogos és kerékpáros turizmusba való bekapcsolása, egyes tavaknál akár a
vízi turisztikai lehetőségek és nagyobb szabású fejlesztések révén jelentős öko, lovas és
sportturisztikai idegenforgalom is megjelenhet.
A Vándortábor Programhoz kapcsolódva, a Mátrában jelenleg is működő igen népszerű
erdei vándortábor mellett új vándortábor útvonalak kialakítása (erdei, bringás, zarándok,
hosszabb távon akár lovas) az általános iskolák felső tagozatos diákjainak és a középiskolás
korosztálynak.
Az élménycsomag a Mátra adrenalindús élményeit fűzi csomagba. Ez Magyarország egyik
legkülönlegesebb kifejezetten hegyi programokat nyújtó helyszíne, amely nemcsak
élményeket, hanem egészséges környezetet és nagyszerű panorámát is ad.
Az élménycsomag a Mátra belovaglását foglalja magában. Ez Magyarország egyik
különleges lovas helyszíne, hiszen hegyi szakaszokat és nagyszerű panorámát is tartalmaz.
Az élménycsomag jelenleg elsősorban a ma is működő szolgáltatókhoz kapcsolódik, az
infrastruktúra fejlesztés alatt áll. Középtávon komolyabb fejlesztések is megvalósíthatók.
A Mátra Magyarország vezető téli desztinációja, ahol a leggyakoribb a természetes
hóborítás, a havas napok száma jóval több, mint az ország más részein, mely jelentős számú
turistát vonz. Ugyanakkor télen mégis kevesebb az aktív turista és a vendég a Mátrában
(különösen a hómentes időszakban), fontos a téli kínálat és promóció erősítése.
A Mátra az aktív sportok terén számtalan olyan rendezvényről nevezetes, melyek erősítése,
fejlesztése, promóciója, valamint az ezekhez kapcsolódó javuló infrastrukturális feltételek
és szolgáltatási színvonal fejlesztése folyamatos feladat. A már bejáratott rendezvényeket
fenn kell tartani, rendszeresen (évente) meg kell rendezni, s színvonalas új eseményeket is
be lehet vonzani, meg lehet rendezni. Fontos cél, hogy a sportolók ill. a sportolókat kísérő
családtagok, szurkolók stb. számára is aktív turisztikai kínálatot lehessen nyújtani, s a
Mátrában tartózkodás ne csak a verseny idejére szorítkozzon, hanem meghosszabbodjon
akár 1-2 nappal is. Mindehhez a többi élménycsomag nyújtotta kínálat is segítséget nyújt,
melynek promóciója a versenyre érkezők felé kiemelt feladat.
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II.1 Jövőkép 2030
2030-ra a Mátra Magyarország legnépszerűbb négyévszakos aktív turisztikai desztinációja lesz,
illeszkedve a mátrai turizmus mottójához: „Magasan a legjobb, minden évszakban!”
A Mátra mind a négy évszakban növekvő számban vonzza a kihívásra és feltöltődésre vágyó fiatal és
idősebb túrázókat, kerékpárosokat, sízőket, akik egyre nagyobb arányban legalább két-három napot is
a térségben töltenek, amelyhez hozzájárul, hogy az aktív turisták igényeit kielégítő, térségi hálózatba
szerveződött szolgáltatók és vendéglátók a Mátra egész területén vonzó kínálatot nyújtanak. A térség
vonzerejét javítja az egyre színvonalasabb infrastrukturális helyzet (kiemelten a fenntartható
közlekedési módokra alapozó elérhetőség), a tematikus utak, attrakciók és programok színes kínálata
a Mátra teljes területén. Az egyre bőségesebb aktív turisztikai és szolgáltatási kínálattal rendelkező,
arculatilag is megújult Kékes továbbra is a Mátra aktív turizmusának kiemelkedő és legfontosabb
csomópontja, de az aktív turisták és a „hegyi élményeket keresők” egyre növekvő hányada már a Mátra
más részeit keresi fel.
2030-ra a Mátra Magyarország legfontosabb síterepe és hegyikerékpáros desztinációja, a fővárosi és
alföldi természetjárók legnépszerűbb gyalogos kirándulóhelye, az extrém kihívásokat keresők
„kánaánja”, valamint a kapcsolódó sportrendezvények (teljesítménytúrák, országúti és MTB
versenyek, síversenyek) hazai zászlóshajója. A Kékes Magyarország leglátványosabb, nemzetközi
szinten is ismert és versenyképes, számos turisztikai attrakcióval rendelkező, egyre növekvő számú
látogatót vonzó, emblematikus hegycsúcsa, melyet mindezek ellenére, a fejlődő közlekedési és
parkolási infrastruktúrának köszönhetően mégis kisebb környezetterhelés jellemez, megőrizve annak
természetközeliségét. A Mátrában a Kékes mellett számos turisztikai csomópont is fejlődik, ahol több
aktív turisztikai jármód fejlesztése is összekapcsolódik és a közlekedési elérhetőségi, a parkolási
feltételek is megfelelőek.
A Mátra továbbra is a gyalogtúrázók paradicsoma, akik már nemcsak a kihívást, a teljesítményt,
valamint a legfrekventáltabb, leglátványosabb regionális útvonalakat és attrakciókat keresik, hanem
kifejezetten a Mátra adta – s egyre többek számára egyre fontosabbá és elérendő céllá váló nyugalmat, tiszta levegőt és csendet is, így felértékelődnek a korábban kevéssé látogatott, a fő
túraútvonalaktól távolabbi területek is. A Mátra rendkívül vonzó lesz a fiatalok körében, akik a
hegyekben történő gyalogtúrázás élményeit egyre nagyobb számban itt ismerik meg, s újra és újra itt
keresik családjukkal és kortársaikkal, megalapozva a következő évtizedekre is a mátrai túrázás stabil ill.
növekvő vonzerejét. Ehhez a korszerű technológiák alkalmazása, a körtúrák és a szervezett programok
is fontos eszközök lesznek. Ugyanakkor az idősebb korosztály, a Mátrában gyógyulni vágyók és a
wellness-szolgáltatásokért ide érkezők is, mindannyian egyre többet sétálnak a mátrai erdőkben,
településeken, jobban megismerve a térség szépségeit, természetközeli élményekkel gazdagítva
pihenésüket vagy gyógykezelésüket. A Mátra egyre többek számára tud értéket is közvetíteni: a
fiatalok környezeti nevelésében országos vonzáskörűvé válik, s a hazai zarándoklatoknak is egyre
ismertebb helyszíne.
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A kerékpárosok egyre szélesebb köre számára a Mátra körbe- és keresztülkerékpározása elérhető és
vonzó lesz, egyre gazdagabb többnapos programot kínál, melyet színvonalas szolgáltatási és
infrastrukturális háttér támogat, s vonzó attrakciók, élményhelyszínek teszik még tartalmasabbá,
visszacsábítva őket újra és újra. A kihívást, kalandot kereső kerékpárosok számára a mátrai
útvonalak, attrakciók és rendezvények Magyarországon is egyedülálló élményeket tartogatnak,
melyekért rendszeresen visszatérnek. A térségben és a környéken élők egyre többet kerékpároznak
szabadidejükben, a javuló adottságoknak és a vonzó programoknak köszönhetően. A kerékpárosok
között egyre markánsabb az e-bike-ot használók aránya is, akik számára bérlési lehetőségek a Mátra
több településén, hálózatos formában, akár túravezetéssel is elérhetőek.
A Mátra a téli szezonban Magyarország vezető aktív turisztikai desztinációja, ahova növekvő
számban jönnek a látogatók a havas és a nem havas napokon egyaránt. A kiépülő infrastrukturális
adottságoknak köszönhetően az alpesi és északi sízés, valamint a szánkózás területén is az ország
vezető terepévé válik, ahol profik és amatőrök, családok, idős és gyerekcsoportok is olyan szolgáltatási
kínálatot kapnak, mely egyre gyakrabban, s növekvő arányban egy napnál hosszabb időre is a Mátrába
vonzza őket. A téli időszakban még nagyobb élményt nyújtanak a kiépülő felvonók, a síelést kiegészítő
attrakciók, a sítúrázás.
A Mátrában egyre gyakrabban lehet találkozni lovastúrázókkal, csoportokkal, a lovagolni vágyók egyre
több, magas minőségű térségi lovas turisztikai szolgáltató kínálatából választhatnak, kényelmesen
végigjárhatják a megfelelően kialakított lovasturisztikai útvonalakat.
A Mátra kaputérségeiben létrejövő szolgáltatóbázisok megfelelő mennyiségű parkolási
lehetőséggel, eszközbérlési lehetőséggel, vonzó szolgáltatásokkal állítják meg a térségbe érkezőket,
s indítják útra a hegy belseje felé, személyre szabottan felkínálva nekik a legmaradandóbb élményeket
nyújtó programcsomagokat. A Mátra minden csomópontjában minden aktív turista igényeinek
megfelelő szállás- és vendéglátóhelykínálat áll rendelkezésre. Egyre több szolgáltató kapcsolódik be
a speciális védjeggyel rendelkező, az aktív turisztikai jármódok számára minőségi kínálatot biztosító
hálózatokba, mely számukra is növekvő vendégforgalmat generál.
Az aktív turizmus fejlesztése a Mátra egészére kiterjed, az egyes térségek között kialakul egyfajta
munkamegosztás, specializálódás. Az egyes jármódok fejlődése egymástól területileg is elkülönül,
bár vannak találkozási pontok, de az egyes jármódok egymást nem zavarják, a konfliktusok elenyészők,
miközben a nagyobb csomópontokban lehetőséget is kínálnak a „módváltásra” (attrakciók,
eszközbérlés, szolgáltatások stb.). Ilyen csomópontok a leglátogatottabb attrakciók környezetében,
több jármód találkozási pontjainál, valamint a tavak térségében fejlődnek.
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II.1.1. ábra: A Mátra aktív turisztikai térség fejlesztésének víziója a főbb élménycsomagok szerint

2030-ban a Mátra már valóban egy zöld táj, mely nem szenved az autóforgalom zajától,
levegőszennyezésétől és a zsúfoltságtól, mivel az idelátogató turisták egyre nagyobb része már a hegy
tövében megválik gépjárművétől. A Mátrában kerékpárszállításra is alkalmas nullemissziós közösségi
járművek szállítják a vándorokat, melyek nemcsak napközben, hanem a kora reggeli és késő délutáni,
esti órákban is elérhetőek. A Mátra százéves erdei, védett területei hosszú távon is biztosítják és
fenntartják ezt a „zöld” vonzerőt, s a helyi szereplők továbbra is támogatják, hogy megőrzik a Mátra
jelentős részét a túlhasználattól, fenntartva a hagyományos tájszerkezetet, tájképet. A Mátrában
található tavak a gyalogos és kerékpáros túrázók számára rendezett aktív turisztikai
élményközpontokká válnak, de mindehhez kevés építési tevékenység kapcsolódik, megőrizve a tavak
természetközeli környezetét és hangulatát.
A Mátrában lévő, sokáig elhagyatott, leromlott állagú természeti és mesterséges attrakciók, szállásés vendéglátóhelyek megújulnak, arculatukban is illeszkedve a mátrai kulturális hagyományokhoz.
Egyre több olyan szálláshely létesül, melyek a turisták számára egyedi élményt is nyújtanak. Az aktív
turistákat célzó szálláshelykínálat egyre bőségesebb számban és spektrumban, jó minőségben áll
rendelkezésre. Az újonnan létrehozott és megújított épületek a hagyományos helyi építőanyagokat
felhasználva, külalakjukban is illeszkednek a hegyi környezethez. A vendéglátóhelyek palóc és szlovák
gasztronómiai jegyei és minőségi helyi termék-kínálata az egész térségben jellemzővé és elérhetővé
válik. A turisták egyre magasabb minőségű bemutatóhelyeken ismerhetik meg a térség természeti,
bányászati-ipari, kulturális és építészeti tradícióit, miközben olyan új attrakciók is létesülnek, melyek
országos, sőt nemzetközi szinten is egyre ismertebbé teszik a Mátrát az aktív turisták körében. A
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nagyberuházások nem zavarják meg a Mátra természeti környezetét, emberléptékűek és illeszkednek
a hegy szelleméhez.
Az aktív turizmusban egyre több vállalkozás tud működni, fennmaradni, a Mátra több pontján olyan
szolgáltatásokat nyújtva, mely egyrészt a szervezett, vezetett túrákra is egyre nagyobb minőségi
kínálatot biztosít, másrészt az egyéni túrázók számára is élménydúsabbá teszi a látogatást. Mindez a
térségben élők helybenmaradását, a térségi identitás erősödését is eredményezi, s a „mátraiság” és
annak közösségformáló ereje mind az egyes településeken élők, s oda beköltözők, mind az egész térség
kohéziója szempontjából fontossá válik.
A Mátrát nem aktív turisztikai céllal felkeresők (gyógykezelésen lévők, wellness, bor,
konferenciaturisták, autós turisták, a recski, siroki vagy abasári országos hírnévvel rendelkező
történelmi emlékekhez érkezők stb.) is egyre nagyobb számban érdeklődnek az aktív turisztikai
lehetőségek és programcsomagok iránt, s személyre szabott tájékoztatással, szolgáltatások
fejlesztésével egyre nagyobb arányukat sikerül elérni.
A mátrai aktív turizmus kínálata online és offline módon, országos és térségi/helyi felületeken
megfelelő minőségű és mélységű, praktikus szöveges és esztétikus képi információval, hasznos
jótanácsokkal, az elérhető szolgáltatási paletta bemutatásával tájékoztatja a látogatást tervezőket és
az ideérkezőket. A szolgáltatók számára fontos lesz, hogy ezeken a platformokon láthatóvá váljanak. A
térség információs és promóciós rendszere mind a négy fentebb kiemelt jármódot (gyalogos,
kerékpáros, sí, lovas) megjeleníti. Mindezt egy életképes, megfelelő szakértelemmel rendelkező és
lelkes humán kapacitásokkal bíró, a térség egészét koordináló szervezet menedzseli.
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II.2 Célrendszer
A megfogalmazott aktív turisztikai jövőkép eléréséhez szükséges a célok meghatározása. A célok
tekintetében a stratégia megfogalmaz átfogó célokat, melyekhez illeszkedve komplex turisztikai
élménycsomagot kapcsol, melyekbe területi célokat is belefoglal. Az élménycsomagok fejlesztésével
kívánja operatívan elérni a kívánatos jövőképet. Ugyanakkor mindezekhez fejlesztési célok
kapcsolható, melyek szükségesek az élménycsomagok elemeinek megfelelő és vonzó kialakításához.
A megfogalmazott átfogó célokban tükröződik a Mátra térség aktív turisztikai fejlődéséhez 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 elérése, mely
támogatja a környezetterhelés csökkenését, az ellátásbiztonságot és a javuló színvonalat,
valamint a fejlesztésekhez is keretet biztosít (mindezek az infrastrukturális fejlesztések
nemcsak aktív turisztikai, hanem össz-idegenforgalmi és társadalmi-gazdasági szempontból is
elengedhetetlenek), ugyanakkor biztosítja az egyenlő hozzáférés alkotmányos jogait is;
magas színvonalú, aktív turisztikai élményláncok kialakítása: a stratégia komplexitásra
törekszik, a láncolatba minden olyan elemet bekapcsol, amelyekkel a turista utazása során
találkozhat, hiszen ezen tényezők összessége alapján alkot benyomást a térségről, így a lánc
minden szegmensében fontos az elégedettség elérése.
II.2.1. ábra: Aktív turisztikai élménylánc

Forrás: Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia

Mindezen alapelvek alapján a következő célrendszer határozható meg a Mátra aktív turisztikai térség
egészére:
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II.2.2. ábra: A Mátra aktív turisztikai jövőképe és stratégiai célrendszere

II.2.1

Átfogó célok

A stratégia a jövőkép eléréséhez kapcsolódóan, a fejlesztési alapelvekhez illeszkedően négy átfogó célt
fogalmaz meg. A négy cél kijelöli a helyzetértékelésben is megfogalmazott kihívásokra adott válaszok
irányait:
1. Fenntartható és környezettudatos turizmusfejlesztés
Az átfogó cél azt a fentebb kiemelt alapelv érvényesítését célozza, mely kiemelt hangsúlyt
helyez azon értékek védelmére, megőrzésére, melyek a Mátrát turisztikai desztinációvá
teszik: az erdők, a vizek, a csend, a nyugalom, a tiszta levegő, s természetesen a meglévő táji
és természeti attrakciók. A mátrai aktív turizmus fejlesztésének kiemelt célja, hogy a
beavatkozások révén a környezetminőség ne romoljon, sőt, ahol lehet javuljon.
A cél fontos eleme, 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
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fenntarthatóság szempontjai mentén történjen: az újonnan létrehozott és meglévő
infrastruktúrák üzemeltetése ne okozzon túlzott terhelést a környezeti elemekre. Ehhez
kapcsolódóan fontos szempont a nem, vagy nem hatékonyan használt infrastruktúrák
újrahasználatának a prioritása (pl. épületek, objektumok).
Mindezek alapján, noha fontos cél a vendégforgalom bővülése, az itt töltött vendégéjszakák
számának a növelése, de a stratégia a tömegturizmus helyett a szelíd turizmust helyezi
fókuszba. 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).
Az elmúlt évek tapasztalatai jelzik, hogy nélkülözhetetlen a turisták edukálása,
szemléletformálása is: meg kell őrizni a Mátrát tisztán és hulladékmentesen. A turisztikai
vendégforgalom növelésének láthatóan negatív velejárója, hogy egyre több olyan látogató
jelenik meg, akik számára nem elsőrendű vagy evidens a természetjáráshoz kapcsolódóan a
környezet védelme, mely a fejlesztések szempontjából is kontraproduktív lehet: a vonzó
Mátra-kép sérül, s az imázs visszaállítása sokkal nehezebb. Környezeti nevelési eszközökkel,
tájékoztatással, kampányokkal és egyéb eszközökkel szükséges ezen elvek érvényesítése,
különösen a legfrekventáltabb helyszínek, útvonalak térségében.
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 szeretné
felkeresni. Ennek köszönhetőn a Kékes térségében jelentősen megnövekedett a
környezetterhelés, miközben a Kékes által nyújtott eddigi „kínálat” ezt a „keresletet” nem
támasztotta alá. Ezzel szemben a Mátra jelentős része alig ismert, feltáratlan, miközben akár a
Kékesnél jelentősebb „kínálattal” is bír az aktív turisztikai célcsoportok számára. Jelen stratégia
kiemelt célja, hogy megteremtse a területi egyensúlyt a Mátra aktív turisztikai
fejlesztésében, mely egyben hozzájárul a vendégforgalom szétterítéséhez, a Nyugati- és
Keleti-Mátra, a Mátraalja és a Mátralába, vagy a Parádi-medence turisztikai potenciáljának
jobb hasznosításával. Ehhez szükséges a helyi értékek, adottságok hangsúlyozása, a
szolgáltatási kínálat fejlesztése, a jobb területi marketing. Mindez természetesen nem
jelentheti a Kékes háttérbe szorítását, sőt, a Kékesnek a fejlesztések terén élen kell járni, de
a fejlesztési források elosztásánál, a megvalósuló beruházásoknál törekedni kell a területileg
kiegyenlítettebb szerkezetre. A Mátráról való komplex kép bemutatása a promócióskommunikációs tevékenységben hangsúlyosan kell, hogy megjelenjen, melyhez nagy
segítséget tudnak nyújtani a területi fókusszal kialakított élménycsomagok is.
3. Helyi adottságokra alapozott szolgáltatásfejlesztés
Az aktív turisztikai fejlesztések eredményességének alapvető feltétele a helyben elérhető
szolgáltatások mennyiségének, minőségének és választékának térbelileg is egyenletes
fejlődése, miközben a szolgáltatásfejlesztés önmagában is keresletet generál. Átfogó célként
kell megfogalmazni, hogy az egyes célcsoportok igényeinek megfelelő minőségű és kapacitású,
széles spektrumú szállás- és vendéglátóhelykínálat, valamint az egyes jármódokhoz
kapcsolódó egyéb szolgáltatások rendelkezésre álljanak, a kor igényeinek megfelelő
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színvonalon. A minőségi szolgáltatások révén a szezonalitás csökkenthető, a tartózkodási idő
növelhető.
A Mátra aktív turisztikai fejlesztése csak úgy lehet eredményes, ha minél jobban be tudja vonni
a helyi szereplőket, vállalkozókat, szolgáltatókat. Fontos, hogy olyan szolgáltatások, új
attrakciók jöjjenek létre, melyeknek hosszú távon megoldható a fenntartása, üzemeltetése,
amelyben lelkes és elhivatott, a Mátrához hű és aktív, elsősorban helyben lakó emberek a
kulcsszereplők. Ugyanakkor fontos, hogy kialakuljon egy olyan szervezeti, intézményi
struktúra is, mely segíti a promóciót, kommunikációt, s információt biztosít. A különböző
szolgáltatások közötti kapcsolatrendszer erősítése, a kooperatív verseny előnyeinek
érvényesítése, a szolgáltatói hálózatok kialakítása alapvető a turisták minőségi kiszolgálása és
hosszabb itt-tartózkodásra való ösztönzése tekintetében. Ez az egyes jármódok esetében
önállóan is értelmezhető. A turizmus fejlesztése lehetővé teszi, hogy a helyi termékek iránti
kereslet növekedjen, ami a helyi gazdaság, termelés megerősödéséhez is vezet,
munkahelyeket teremt, lassítja az elvándorlást.
4. Aktív turizmust kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése
A Mátra jelenleg is vonzó az aktív turisták számára, mely elsősorban Magyarországon egyedülálló
adottságainak és „márkájának” köszönhető. Ugyanakkor az ehhez kapcsolódó infrastruktúra
jelenleg még féloldalas. A gyalogos túraútvonalak tekintetében sűrű és változatos hálózat jellemzi,
ezzel kapcsolatban elsősorban karbantartási, kisebb fejlesztési feladatok vannak. A többi jármód
esetében viszont jelentősebb előrelépés szükséges. A Sípark és Kékes folyamatosan fejlődő
síinfrastruktúrája, a kijelölt erdei kerékpáros útvonalhálózat gyors bővülése, a jelenleg fejlesztés
alatt álló kerékpárút- és lovas túraútvonalfejlesztések jelzik az előrehaladást, de elengedhetetlen
a szintlépés. Ugyanakkor a térség elérhetőségének javítása, a belépési-fogadópontokon a
parkolási infrastruktúra fejlesztése, a közösségi közlekedés és a közútfejlesztés-karbantartás
feladatai alapvető feltétele az aktív turizmus fejlődésének. A belépési pontok, aktív turisztikai
csomópontok kialakítása, fejlesztése praktikus és promóciós szempontból is fontos. Ugyanígy
szükséges az aktív turisztikai igényekhez igazodó szálláshely- és vendéglátóhely-kínálat és az
egyéb kapcsolódó szolgáltatások megteremtése, fejlesztése, a különböző jármódokhoz,
célcsoporthoz, árszintekhez igazodva. Erősíteni szükséges a minőségbiztosított országos védjegyű
– jelenleg kialakítás alatt lévő jármódspecifikus – szolgáltatói hálózatokba való integrációt.
5. Jármódspecifikus élményláncok fejlesztése
A fejlesztéseknek és a promóciónak az adott térség vagy útvonal releváns célcsoportjaira szabottan
kell megvalósulnia. A hatékony tervezés mindig a túrázók igényeire szabott. Az adott térségnek
jármódonként többféle, különböző nehézségű, változatos tematikájú, egyedi élményt kell
biztosítania egy jól lehatárolt célcsoport számára.
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II.2.2

Fejlesztési célok

Mindezen átfogó célokhoz igazodva öt olyan stratégiai fejlesztési cél körvonalazódik, ahol középtávon
jelentős fejlesztés, előrelépés fogalmazható meg: (1) Vonzerőfejlesztés; (2) Infrastruktúrafejlesztés; (3)
Szolgáltatások fejlesztése (4) Marketing, promóció, információ; (5) Koordináció és menedzsment
fejlesztés. A fejlesztési célok a stratégiában felvázolt élménycsomagokhoz is illeszkednek.

II.2.2.1 Vonzerőfejlesztés
A Mátra ma is számos vonzerővel rendelkezik, de ezek jelentős része valójában nem eléggé attraktív
vagy nem eléggé ismert. A vendégforgalom növeléséhez új attrakciók létrehozása, meglévő attrakciók
megújítása is szükséges. Mindezeket a térség hagyományaihoz illeszkedve, de korszerűen kell
megvalósítani, hogy illeszkedjen a Mátra arculatához, s minél hosszabb időtartamú ottartózkodást
eredményezzen. A vonzerőfejlesztés terén a következő fejlesztési feladatokat kell megvalósítani:






új vendég-vonzó látványosságok létrehozása, elsősorban a már természettől korábban elvett
helyszíneken, objektumokban;
a meglévő vonzerők attraktivitásának erősítése, szolgáltatási színvonalának növelése;
a természeti értékek fenntartható, de látványos módon történő bemutatása;
pontszerű fejlesztések helyett a hálózati gondolkodás erősítése;
a vonzerők élménycsomagba szervezése, bemutatása;

II.2.2.2 Infrastruktúra fejlesztése
Az aktív turizmus fejlesztése alapvető területfejlesztési feladatokat igényel, melyben a közmű- és
közösségi infrastrukturális állapot javítása elsőrendű. Ugyanakkor az aktív turisztikai útvonalhálózatok
minőségi és mennyiségi fejlesztése is szükséges. Az infrastruktúrafejlesztés terén a következő
fejlesztési feladatokat kell megvalósítani:



külső belső megközelíthetőség javítása (úthálózat minőségi fejlesztése, parkolási
infrastruktúra, közösségi közlekedés feltételeinek javítása);
összefüggő, vonzó, jó minőségű és megfelelő kiterjedésű útvonalhálózat kialakítása (és
rendszeres karbantartása) minden kiemelt jármód esetében.

II.2.2.3 Szolgáltatások fejlesztése
Biztosítani kell a turisták igényeihez kapcsolódó szolgáltatások, szolgáltató-hálózatok kialakítását,
fejlesztését. A szolgáltatások fejlesztése terén a következő fejlesztési feladatokat kell megvalósítani:







fogadópontok, látogatóközpontok kialakítása, fejlesztése;
jármódspecifikus szolgáltatások fejlesztése;
jármódspecifikus minősített szolgáltatói hálózat kialakítása, minél több szolgáltató bevonása;
szálláshely és vendéglátóhely-fejlesztések, közvetlenül az aktív turizmushoz kapcsolódóan;
túravezetés humán és szervezeti feltételeinek fejlesztése;
csomagajánlatok.
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II.2.2.4 Marketing, promóció, információ
A jelenleg készülő desztinációs marketingstratégia alapján szükséges a célkitűzések meghatározása. A
marketing, promóció, információ terén a következő fejlesztési feladatokat kell megvalósítani:





egységes, jól beazonosítható brand és arculat a mátrai aktív turizmusban a Mátra teljes
területét lefedően;
stakeholderek bevonása, aktivitásuk ösztönzése (win-win helyzetek kialakítása);
on-line és offline jelenlét fejlesztése (desztinációs weboldal, közösségi média felületek,
médiakampányok, tematikus kiadványok);
hagyományos aktív turisztikai események, rendezvények erősítése, újak bevezetése.

II.2.2.5 Koordináció és menedzsment fejlesztés
A mátrai aktív turizmus menedzselését professzionális menedzsmentszervezetnek kell koordinálnia,
önálló, a területért, egyes jármódokért felelős szakemberekkel, megfelelő kapacitásokkal, országos
rendszerbe illesztve. A koordináció és menedzsment fejlesztés terén a következő fejlesztési
feladatokat kell megvalósítani:




menedzsmentszervezet kiválasztása;
finanszírozási és humán feltételek biztosítása;
monitoring és értékelési tevékenység feltételeinek biztosítása.
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III. TÉRSÉGI AKTÍV TURISZTIKAI STRATÉGIA
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III.1 Térségi termék és marketing stratégia
Jelen stratégia megalkotásával párhuzamosan zajlik a Mátra-Bükk turisztikai térségre vonatkozó
desztinációs stratégia kidolgozása, imázsának, arculatának, márkájának kialakítása, piaci pozíciójának
meghatározása. A 11 hazai turisztikai térség közül ez az egyetlen, amelynek kimondott húzóterméke
az aktív turisztikai termékprofil. A turisztikai térségek meghatározásának fő célja – a megfelelő
pozicionálást követően – a szolgáltatók közötti együttműködés erősítése, a fogadóterületek
versenyképességének javítása, a meglévő kínálati elemek szolgáltatási csomaggá történő alakítása. Az
egymástól jól megkülönböztethető desztinációk már rövidtávon képesek lehetnek versenyképes
utazási ajánlatot jelenteni az élményeket kereső, egyre igényesebb, valamint magasabb fajlagos
költéssel bíró vendégek számára. E stratégiában a fókusz az értékesítésre és a marketingre helyeződik,
hangsúlyosabban jelennek meg a benne a marketingelemek.
Jelen aktív turisztikai stratégia a marketingelemek tekintetében illeszkedni fog a desztinációs
stratégiához. Ugyanakkor az a megközelítése, hogy a Mátra egész területe vonatkozásában olyan
területileg is értelmezhető, tematikus élménycsomagokat fogalmaz meg, amely célcsoportonként és
jármódonként kínál aktív turisztikai élményeket.
A célcsoportok szegmentálása életfázis, motiváció és attitűd alapján történt. Mindezek alapján az
élménycsomagok fő célszegmensét a diákok, fiatal felnőttek, a középkorúak és az aktív nyugdíjasok
alkotják, akik egészségtudatos életmódot folytatnak, s számukra az aktív időtöltés – gyalogos túrázás,
kerékpározás, lovaglás, síelés – jelent kikapcsolódást.
Célpiacok tekintetében a mátrai aktív turizmus elsősorban a hazai vendégeket célozza meg, a
külföldi célcsoportok elsősorban a SportMátra élménycsomagban kapnak nagyobb teret.
A turisztikai termék egy olyan komplex, élmény alapú csomagot jelent, amely az alapszolgáltatásokon
kívül a különféle kiegészítő szolgáltatásokat és/vagy programokat is tartalmazza.
A stratégia középpontjában a néhány órástól a több naposig terjedő, egy vagy több jármódot érintő
versenyképes és vonzó élmény megteremtését szolgáló élménycsomagok állnak.
Az élménycsomagok a turisztikai termék minden elemére (vonzerők, szolgáltatások, infrastruktúra,
információ, imázs, promóció stb.) kiterjedően lettek meghatározva, az élmények koncepciózus
(célcsoportra szabott) felfűzésével, a helyi kezdeményezések, szolgáltatások beépítésével. Az
élménycsomagokban a hálózatszerűség térségi szinten és jármódonként egyaránt biztosított,
összekapcsolva a vonzerőket és szolgáltatásokat, akár új attrakciók fejlesztésével is, becsatornázva a
túrázók mentális térképeibe a kevésbé ismerteket is.
A jelenleg készülő desztinációs marketingstratégia alapján kerül meghatározásra a térségi aktív
turisztikai marketingstratégia.
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III.2 Élménycsomagok – A mátrai 13+1
A mátrai 13+1 élménycsomag kialakításánál figyelembe vettük a helyzetértékelésben bemutatott
adottságokat és a jövőben várható turisztikai trendeket, kihívásokat. Ezek mentén olyan
élménycsomagok kialakítására törekedtünk, amelyek oldják a Mátrára ma oly’ jellemző területi
koncentrációt, jól definiált célcsoportoknak szólnak, több napos itt-tartózkodást generálnak, valamint
további programelemek beemelésével tovább fejleszthetők, színesíthetők.
III.2.1. ábra: A mátrai 13+1 élménycsomag jármódonkénti rendszere

.

A következő fejezetben röviden ismertetjük az egyes élménycsomagokat, a részletesebb leírásuk a
MELLÉKLETEKben található.
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III.2.1 KékMátra
Élménycsomag neve: KÉKMÁTRA (részletesebben ld: IV.1.1 KékMátra)
Érintett jármód
gyalogos, kerékpáros (MTB, trekking, e-bike)
Teljesítés módja
egyénileg, de akár szervezett módon; instant túra, jelvényszerző túramozgalom keretében
Élménycsomag rövid leírása, vonzerők, egyediség
Az élménycsomag a Mátra legismertebb, a térséget nyugat-keleti irányban átszelő, egyre többek által bejárt
gyalogos túraútvonalát, valamint a még kevésbé ismert, de szintén összefüggő, a hegységet átszelő kerékpáros
útvonalát foglalja magában: a Mátra legjelentősebb hegycsúcsait érintő Országos Kéktúra (OKT) vonalát,
valamint az Országos Kerékpáros Kéktúra (OKK) MTB útvonalát.
III.2.2. ábra: A KékMátra élménycsomag

Vonzerők, egyediség
A hagyományosan értelmezett látnivalók mellett maga az út teljesítése jelent vonzerőt. A látnivalók közül
kiemelkednek az OKT-n a kilátók (Vörös-kő-kilátó, Galya-kilátó, kékestetői TV-torony), valamint a sziklák,
hegycsúcsok természetes kilátópontjai (pl. Newton-szikla, Nagy-Lipót, Kis-kő, Disznó-kő, Szent Erzsébet-szikla,
Törökasztal). Az útvonal érinti a Mátra két erdőrezervátumát is. Az épített attrakciók közül kerékpárral a Szent
Lőrinc vértanú-templom, valamint – minimális kitérővel – a Kőrösi Csoma Emlékpark, illetve az Oroszlánvár romja
közelíthetők meg. Az OKT nyomvonalán a Siroki Vár és Mátraverebély-Szentkút jelenti a legfőbb épített vonzerőt,
de említést érdemel a siroki Tájház, valamint a piszkéstetői Obszervatórium is.
Célcsoport, nehézség
A közepes és nehéz szakaszokból álló gyalogos és kerékpáros túra célcsoportját elsősorban a gyakorlott,
kihívásra vágyó, 16-50 év közötti túrázók alkotják. (A Gyermekkéktúra 6 éves kortól teljesíthető.) Edzettségtől,
állóképességtől függően az OKT 2-3 nap alatt, míg a Kék MTB szakasz 1-2 nap alatt teljesíthető.
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III.2.2 MátraCsúcs
Élménycsomag neve: MÁTRACSÚCS (részletesebben ld:IV.1.2 MátraCsúcs)
Érintett jármód
gyalogos
Teljesítés módja
egyénileg, instant túra, jelvényszerző túramozgalom keretében
Élménycsomag rövid leírása, vonzerők, egyediség
III.2.3. ábra: A MátraCsúcs élménycsomag
Az élménycsomag a NyugatMátrában található, országosan is
számon
tartott
legmagasabb
hegycsúcsokat hódítja meg. A
csomag fontos célja, hogy minél
szélesebb körben megismertesse a
mátrai hegyi élmények kínálatát,
bevonva a kisebb ismertségnek
örvendő magaslatokat is. Az
élménycsomagon belül két nagyobb,
illetve három kisebb körtúra
található. A csomag egyediségét a
Mátrabérc
túra,
valamint
a
teljesítménytúrák
útvonalainak
összekombinálása,
turisztikai
élménylánccá történő fejlesztése,
valamint
a
kevésbé
ismert
délnyugati Mátra turisztikai feltárása
adja.
A Mátracsúcs élménycsomag a
Mátra
nyugati
térségének
hegycsúcsait, az itt található
kilátókat, várromokat, valamint
egyéb természeti és épített
látnivalókat gyűjti csokorba.
Célcsoport, nehézség
A MátraCsúcs élménycsomag közepes és nehéz szakaszokból áll, így elsődleges célcsoportját a gyakorlott
gyalogos túrázók alkotják. A Püspöki nyolcas egy nap alatt teljesíthető, míg a Nagy-Galya-kör a terepviszonyok
miatt inkább 2 napos túra. A kisebb körtúrák szintén 1-1 nap alatt teljesíthetők.
A megfelelő ruházat – a köves, sziklás terepviszonyok miatt különösen a bakancs -, a túrához elegendő
mennyiségű étel és ital elengedhetetlen. A nyomvonal Ágasvárnál és Galya-tető térségében védett és fokozottan
védett természeti területeken halad át, így a természet védelme érdekében számos szabályt be kell tartani.
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III.2.3 Kékesi csillag
Élménycsomag neve: KÉKESI CSILLAG (részletesebben ld:IV.1.3 Kékesi csillag)
Érintett jármód
gyalogos
Teljesítés módja
egyénileg, instant túra, jelvényszerző túramozgalom keretében
Élménycsomag rövid leírása, vonzerők, egyediség
III.2.4. ábra: A Kékesi csillag élménycsomag

Az élménycsomag fő célja a Kékes meghódítása
különböző útvonalakon keresztül. A csomag fontos
célja, hogy a Kékesre minél többen gyalogosan,
látványos túraútvonalakon keresztül jussanak fel,
lehetőleg az út mátrai szakaszain az indulási
pontokig is fenntartható közlekedési módokkal
eljutva. Fontos cél, hogy a Kékesre érkezők minél
nagyobb része gyalogtúrát is tegyen, akár oda,
akár onnan le. Az élménycsomag egyes elemei a
hegyi szálláshelyekről egymást követő napokon is
teljesíthetők, akár kékesi indulással, ereszkedéssel
is, amely a kevésbé gyakorlott túrázók számára is
vonzóvá teheti az útvonalakat.
Az élménycsomagon belül több túra található,
amelyek egy része már ismert túraútvonalak,
teljesítménytúra-útvonalak
összekombinálása,
turisztikai élménylánccá történő fejlesztése.
Az útvonalak számos természeti látványosságot
érintenek, valamint kilátókat, várromokat stb.
látogatnak
meg,
köztük
Magyarország
legmagasabb
hegycsúcsait,
legnagyobb
természetes vízesését, tavakat, forrásokat, egyéb
geológiai és geomorfológiai érdekességeket, s
természetesen a Kékest.

Célcsoport, nehézség
Az élménycsomag közepes és nehéz szakaszokból áll, így elsődleges célcsoportját a gyakorlott gyalogos túrázók
alkotják. A túrák 1-1 nap alatt teljesíthetők.
A megfelelő ruházat – a köves, sziklás terepviszonyok miatt különösen a bakancs -, a túrához elegendő
mennyiségű étel és ital elengedhetetlen. A nyomvonal védett és fokozottan védett természeti területeken halad
át, így a természet védelme érdekében számos szabályt be kell tartani.
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III.2.4 ZöldMátra
Élménycsomag neve: ZÖLDMÁTRA (részletesebben ld: IV.1.4 ZöldMátra)
Érintett jármód
gyalogos
Teljesítés módja
egyénileg, instant túra, jelvényszerző túramozgalom
Élménycsomag rövid leírása, vonzerők, egyediség
Az élménycsomag a Mátraalja településeit fűzi csokorba, feltárva a települések fontosabb építészeti örökségeit
és természeti látnivalóit. A csomagban könnyebb jelzett körtúrák szerepelnek kiegészülve a térséget érintő
jelentősebb túrautakkal. Az élménycsomag elsősorban a családokat és az iskolás csoportokat célozza.
Az élménycsomag egyediségét a Mátra egy új arcának megismerése adja, azaz könnyebb gyalogos túrák
keretében a „klasszikus” hegyvidéki tájjelleg helyett-mellett bemutatja a mátrai peremvidék egyedi értékeit.
Az egyes túraútvonalak egyúttal tematikus túraként is definiálhatók, s fél-egy nap alatt teljesíthetők.
III.2.5. ábra: A ZöldMátra élménycsomag

Célcsoport, nehézség
A ZöldMátra élménycsomag elsődleges célcsoportját a kisgyermekes családok és osztálykirándulások, túrák
kapcsán az iskolai csoportok alkotják. A körtúrák általában könnyen teljesíthetők, az útirányok megválasztásával
a nagyobb szintkülönbségek némileg könnyíthetők. A vulkánkör és az Ilona-völgyi vízeséshez vezető út a
terepviszonyok, valamint az útvonal hossza miatt gyakorlottabb túrázók számára javasolt.
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III.2.5 EzüstMátra
Élménycsomag neve: EZÜSTMÁTRA (részletesebben ld:IV.1.5 EzüstMátra)
Érintett jármód
gyalogos, nordic walking, kerékpáros (trekking, e-bike)
Teljesítés módja
egyénileg
Élménycsomag rövid leírása, vonzerők, egyediség
Az élménycsomag a Mátra, azon belül is elsősorban a Parád-Recski medence és tágabb térségének gyógy- és
wellness-szállodáiba, gyógyintézeteibe látogató idősebb turisták számára kínál hosszabb-rövidebb
gyalogtúrákat, amelyek a térség főbb természeti látnivalóit és építészeti értékeit fűzik fel. Mindezek mellett
olyan helyi különlegességek is megismerhetők, mint a mofetta, a Parádi víz, a Salvus víz vagy a csevice-források.
Az élménycsomag egyediségét az idősebb korosztály megszólítása, gyalogos túrák révén az aktív turizmusba
történő bevonásuk adja. A klasszikus gyalogtúrák nordic walking túrával, vagy akár az itthon még kuriózumnak
számító erdőfürdővel tovább színesíthetők. A kerékpárkölcsönzési lehetőségek kiépülésével a térség
kerékpárral, e-bike-kal is felfedezhetővé válhat.
III.2.6. ábra: Az EzüstMátra élménycsomag

Célcsoport, nehézség
Az élménycsomag célcsoportját az idősebb, elsősorban nyugdíjas korosztály alkotja. A Kékestető esetében a
kevésbé edzett, vagy rehabilitációs kezelésen részt vevők részére rövid, pár órás kardiótúrákat tartalmaz a
csomag. A többi desztinációban a fél-egynapos, könnyű, de bizonyos szakaszokon emelkedőkkel tűzdelt
gyalogtúrák az aktív kikapcsolódást kereső nyugdíjasokat célozzák meg.
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III.2.6 Mátrai zarándok
Élménycsomag neve: MÁTRAI ZARÁNDOK (részletesebben ld:IV.1.6 Mátrai zarándok)
Érintett jármód
gyalogos
Teljesítés módja
egyénileg vagy szervezett módon, akár jelvényszerző túramozgalom keretében.
Élménycsomag rövid leírása, vonzerők, egyediség
Az élménycsomag a Mátrában kijelölt Mária úton haladva az egyházi, vallási emlékeket fűzi fel, kiegészülve a
Keresztek nyomában elnevezésű jelvényszerző túramozgalommal. A csomag egyedisége a hegyvidéki táj és az
épített egyházi örökségek szimbiózisában testesül meg, érintve olyan kiemelkedő egyháztörténeti és vallási
értékeket, mint a Szentkúti búcsújáróhely, a Fallóskúti kegyhely vagy a gyöngyösi Szent Bertalan templom.
Mindezek mellett egyrészről a Mátra kevésbé látogatott, de turisztikailag is élményt nyújtó templomait is
rendszerbe fűzi, bevonva a Mátraalja eddig kevésbé látogatott településeit (pl. Tarnaszentmária, Verpelét,
Pálosvörösmart, Gyöngyöspata), másrészt a Központi Mátrában található egyházi értékek révén a hegyvidék egy
újabb arcával is megismerkedhetnek a látogatók. Kapcsolódó programelem a Mátrai vándor élménycsomagban
a zarándokvándor tábor. A Keresztek nyomában a Kékes Turista Egyesület kezdeményezésére létrehozott
túramozgalom, amelynek elsődleges célja megismertetni Gyöngyös és környékének szakrális különlegességeit, a
kőkereszteket.
Az élménycsomag bármelyik pontról indulva, bármelyik irányba, kisebb-nagyobb szakaszonként is teljesíthető.
III.2.7. ábra: A Mátrai zarándok élménycsomag

Célcsoport, nehézség
A célcsoportot a zarándokturisták, azon belül leginkább a 16-60 év közötti, aktív, egészségtudatos életmódot
folytatók alkotják. A Mária kör keleti és északi útvonala jelentős szintemelkedés leküzdésével teljesíthető, így a
táv a könnyű és közepes kategóriájú túrák közé sorolható. A Mátraalja viszonylag lankás vidéke az átlag túrázók
számára is könnyen teljesíthető. A Mária kör 4-5 nap alatt bejárható, a Királyok útja végigjárása 1-2 nap.
(Természetesen a teljesítés hosszát a miserendek, a nyitvatartási idők nagyban befolyásolhatják)
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III.2.7 Mátra vizei
Élménycsomag neve: MÁTRA VIZEI (részletesebben ld:0

Mátra vizei)
Érintett jármód
gyalogos, kerékpáros, (vízi)
Teljesítés módja
egyénileg
Élménycsomag rövid leírása, vonzerők, egyediség
A Mátrában, jellemzően a peremterületeken található tavak élmény alapú aktív felfedezése eddig
kihasználatlan, a gyalogos és kerékpáros turizmusba való bekapcsolása lehetőségeket kínál, de egyes tavaknál
a vízi turisztikai lehetőségek és nagyobb szabású fejlesztések révén jelentős öko-, lovas- és sportturisztikai
idegenforgalom is kialakulhat. Mindez a Mátra aktív turisztikai kínálatának új eleme lehet, ahol jelenleg csak
Sástó rendelkezik nagyobb vonzerővel. Ezek a tavak elsősorban lokális, regionális jelentőséggel bírnak, de a helyi
lakosság mellett az ide látogatók számára további fél- egy napos élményalapú kikapcsolódást kínálhatnak,
meghosszabbítva az itt-tartózkodást. Az élménycsomag alapvetően pontszerű elemeket tartalmaz, tehát a cél
nem elsősorban ezeknek a tavaknak túraútvonalakba történő összekapcsolása, hanem helyi szinten egy
komplex programcsomaggá fejlesztése a tavak és környezetük természeti és táji adottságaira alapozva. A tavak
a már meglévő élménycsomagokba is beilleszthetők, valamint további csomagok alapját is képezhetik.
III.2.8. ábra: A Mátra vizei élménycsomag

Célcsoport, nehézség
A Mátra vizei élménycsomag elsődleges célcsoportját a kisgyermekes, aktív életmódot folytató családok,
valamint az idősek alkotják. A Markazi-tó esetében a vízisportok iránt érdeklődők is potenciális szegmenst
képeznek, míg a Gyöngyös-Nagyrédei-víztározónál vagy a Búzásvölgyi-tónál a lovas turisták számára is van
programlehetőség.
A tavak önmagukban fél-egy napos kikapcsolódást tesznek lehetővé. Ez alól már jelenleg is kivételt képez Sástó,
melynek térségében akár 2-3 vendégéjszaka eltöltésére is elegendő programelem áll rendelkezésre. A tervezett
fejlesztések rövid- és középtávon elsősorban a Szent Anna-tóhoz és a Markazi-tóhoz kapcsolódva indukálhatnak
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vendégéjszakaszám-emelkedést, míg a Hasznosi-tározó hosszú távon rejt magában jelentősebb fejlődési
potenciált.

III.2.8 KörMátra
Élménycsomag neve: KÖRMÁTRA (részletesebben ld:IV.1.8 KörMátra)
Érintett jármód
kerékpár (országúti, gravelbike, trekking, e-bike)
Teljesítés módja
egyénileg vagy szervezett módon, instant túra, vándortábor
Élménycsomag rövid leírása, vonzerők, egyediség
Az élménycsomag a Mátra körbekerékpározását foglalja magában (egyre nagyobb részben kiépített
kerékpárúton, de teljesíthető országúton is), érintve a Mátra legjelentősebb látványosságait. Ez Magyarország
egyik leglátványosabb kerékpáros körtúrája, országúti kerékpárosversenyek helyszíneként is ismert. A túra egy
része a már 27 alkalommal megrendezett Mátrakör rendezvény útvonalát fedi le. A körtúra teljesíthető
csillagtúraszerűen a Központi-Mátrából, akár folyamatosan minden nap más szállással, de szakaszonként vagy
ellenkező irányban is. A Mátrafüred-Mátraháza szakasz közlekedésbiztonsági okok miatt kihagyható. Az útvonal
alkalmas bringásvándortábor szervezésére is.
A túra felkapaszkodik az emblematikus csúcsokra (Kékes, Galyatető, siroki Várhegy), végigmegy a mátrai
borvidéken, meglátogatja a legjelentősebb települési látnivalókat (Gyöngyös, Pásztó, Parádfürdő, Tar,
Gyöngyöspata, Kisnána), végigmegy a Zagyva és a Tarna völgyében, csodálatos kilátást nyújt mind a hegyláb felől
a Mátrára, mind onnan a környező területekre. A túra tartalmaz néhány opcionális leágazást is a főkörről (pl.
Recsk Nemzeti Emlékhely, Ilona-völgyi vízesés, Sás-tó, Mátraverebély-Szentkút).
III.2.9. ábra: A KörMátra élménycsomag

Célcsoport, nehézség
A célcsoport elsősorban a 16-40 éves korosztály (e-bike esetében szélesebb célcsoport). Vannak megerőltetőbb
részek (elsősorban a Mátrakeresztes-Galyatető, Mátraháza-Kékestető, Pálosvörösmart-Sástó, ill. opcionális
kitérőként a Sirok-Siroki vár), de az út nagy része kis és közepes nehézségű.
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III.2.9 BringásMátra
Élménycsomag neve: BRINGÁSMÁTRA (részletesebben ld:IV.1.9 BringásMátra)
Érintett jármód
kerékpár (MTB, trekking, e-bike)
Teljesítés módja
egyénileg vagy szervezett módon, túravezetés is lehetséges
Élménycsomag rövid leírása, vonzerők, egyediség
Az élménycsomag a Mátra kerékpáros és erdei kerékpáros útvonalainak felfedezését foglalja magában, amely
Magyarország leglátványosabb hegyikerékpáros túraútvonalait tartalmazza. A túrák egymás utáni napokon, de
egyedileg is teljesíthetők. Elsősorban erdei kerékpáros jelzett útvonalakat tartalmaznak, de egyes útvonalak
alacsony forgalmú közutakat, kerékpárutakat is igénybe vesznek.
A túrák főleg az érdekes és izgalmas útvonalakat járják be, ahol nem a hagyományosan értelmezett vonzerők,
hanem maga az út az élmény. Egyes túraútvonalak (ezeknél külön jelezzük) célzottan keresnek fel természeti és
épített attrakciókat is. Amennyiben kerékpáros bikepark létesül, igény szerint az is bevonható opcionális
programként, ill. az útvonalak annak irányába kiterjeszthetők.
III.2.10. ábra: A BringásMátra élménycsomag által bejárt útvonalak típusai

Célcsoport, nehézség
A célcsoport elsősorban a 16-50 éves korosztály (e-bike esetében szélesebb célcsoport), azon belül is főleg a
kihívásra vágyó kerékpárosok. Vannak megerőltetőbb és közepes nehézségű szakaszok is.
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III.2.10 LovasMátra
Élménycsomag neve: LOVASMÁTRA (részletesebben ld:IV.1.10 LovasMátra)
Érintett jármód
lovas
Teljesítés módja
egyénileg vagy szervezett módon, túravezetéssel
Élménycsomag rövid leírása, vonzerők, egyediség
Az élménycsomag a Mátra belovaglását foglalja magában. Ez Magyarország egyik különleges lovas helyszíne,
hiszen hegyi szakaszokat és nagyszerű panorámát is tartalmaz. Az élménycsomag jelenleg elsősorban a ma is
működő szolgáltatókhoz kapcsolódik, az infrastruktúra fejlesztés alatt áll. Középtávon komolyabb fejlesztések is
megvalósíthatók. A fő vonzerő a Mátra ill. a siroki Vár-hegy látványa, ill. a csendes, nyugalmas környezet. A
lovastúrák nem elsősorban vonzerők felkereséséről szólnak, az út maga adja az élményt.
Az élménycsomag alapvetően három útvonalra épül (Eurohorse útvonal, Mátra keresztüllovaglása Gyöngyös és
Kisfüzes között, Nyugat-Mátra), de hosszabb távon a Mátra körbelovaglása is fejleszthető. Első ütemben a
programcsomagok a Mátra északkeleti előterére fókuszálnak.
Célcsoport, nehézség
A célcsoport elsősorban a 15-60 éves, gyakorlott lovasok. Az út nagy része kis és közepes nehézségű.

III.2.11 KalandMátra
Élménycsomag neve: KALANDMÁTRA (részletesebben ld:IV.1.11 KalandMátra)
Érintett jármód
gyalog, kerékpár, egyéb
Teljesítés módja
egyénileg vagy szervezett módon
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag a Mátra adrenalindús élményeit fűzi csomagba. Ez Magyarország egyik legkülönlegesebb
kifejezetten hegyi programokat nyújtó helyszíne, amely nemcsak élményeket, hanem egészséges környezetet
és nagyszerű panorámát is ad. Az élménycsomag elemei a Központi-Mátra térségében koncentrálódnak, s más
élménycsomagokhoz kapcsolódó, kiegészítő elemként is értelmezhetők. A jelenlegi fő vonzerőt az Adrenalin
Park, a Hegyi Sportok Bázisa, a Kékestető-Mátrafüred közötti kerékpáros és rollerpálya, a Holló-kő sziklamászó
útvonal, valamint a Siklóernyő starthelyek jelentik.
A szolgáltatások a mátrai wellness és konferenciaturizmushoz is kapcsolhatók. Az élménycsomag további
élményelemekkel erősíthető.
Célcsoport, nehézség
A célcsoport elsősorban a 15-60 éves korosztály, elsősorban a fiatal felnőttek és a gyermekes családok. Fontos
célcsoportot jelentenek a wellness szállók vendégei, legalább fél-egynapos programként.
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III.2.12 Mátrai vándor
Élménycsomag neve: MÁTRAI VÁNDOR (részletesebben ld:IV.1.12 Mátrai vándor)
Érintett jármód
gyalogos, kerékpáros, hosszabb távon akár lovas
Teljesítés módja
vándortáborok keretében
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatásával szervezett
Vándortábor Programhoz kapcsolódik. A Mátrában jelenleg is működik egy igen népszerű erdei vándortábor,
ennek sikeressége okán is javasolt új vándortábor útvonalak kialakítása különböző tematikák szerint (erdei,
bringás, zarándok, hosszabb távon akár lovas). A programnak megfelelően, a vándorutak körtúrákkal
kombinálva egy hetes (7 nap / 6 éjszaka) itt-tartózkodást tesznek lehetővé az általános iskolák felső tagozatos
diákjainak és a középiskolás korosztálynak.
A Mátrai vándor élménycsomag túraútvonalai a Mátra főbb természeti és épített értékeit tárja fel. A
zarándoktábor útvonala Mátraverebély, Gyöngyös, illetve Tarnaszentmária között a főbb egyházi emlékhelyeket
keresi fel, s Egernél zárulhat. Az erdei vándor és a bringás vándor útvonalak inkább a természeti értékekre
fókuszálnak, azaz a természeti környezetet, hegycsúcsokat és völgyeket járják be. A vándortáborok elején végén,
vagy egy közbenső szakaszon javasolt a kisvasutakat is bekapcsolni élményelemként.
III.2.11. ábra: A Mátrai vándor élménycsomag

Célcsoport, nehézség
A Vándortábor Programok az általános iskolák felső tagozatos diákjainak, valamint a középiskolások részére
nyújt kedvezményes táborozási lehetőséget. A domborzati adottságok, nagyobb szintemelkedése miatt az
élménycsomagban szereplő túrák országos összehasonlításban a közepesen nehéz – nehéz túrák közé tartoznak.
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III.2.13 TéliMátra
Élménycsomag neve: TÉLIMÁTRA (részletesebben ld:IV.1.13 TéliMátra)
Érintett jármód
alpesi és északi sí, szánkó, gyalogos, egyéb
Teljesítés módja
egyéni, szervezett
Élménycsomag bővebb leírása
A Mátra Magyarország vezető téli desztinációja, ahol a leggyakoribb a természetes hóborítás, a havas napok
száma jóval több, mint az ország más részein, amely jelentős számú turistát vonz. Ugyanakkor télen mégis
kevesebb az aktív turista és a vendég a Mátrában (különösen a hómentes időszakban), fontos a téli kínálat és
promóció erősítése. Természetesen a tél a síturizmus terepe, az alpesi és északi sípályák már ma is vonzó
kínálata jelentős vendégforgalmat vonz, különösen a hétvégéken. Szánkózni is sokan jönnek a Mátrába, ez
azonban jelenleg még nem folyik ellenőrzött körülmények között. A havas-jeges időszak gyalogtúrázókat is vonz,
hiszen télen a Mátra is más arcát mutatja, vannak, akik kifejezetten a különleges mátrai havas szolgáltatásokat
keresik, amiket például a HSB kínál.
Célcsoport, nehézség
A mátrai síelésnél a fővárosi és alföldi közönség, ill. a környékbeliek jelentik a fő célcsoportot, kifejezett
hangsúlyt helyezve a fiatalokra, a kezdőkre, középhaladókra, akik később a külföldi, nagyobb kihívásokat jelentő
sícentrumokat kívánják felkeresni. A célcsoportok spektruma azonban mind korosztály, mind egyéb
szempontból széles, a síelés mellett különösen a téli gyalogos túráknál.

III.2.14 SportMátra
Élménycsomag neve: SPORTMÁTRA (speciális élménycsomag;részletesebben ld:IV.1.14 SportMátra)
Érintett jármód
gyalogos teljesítménytúra, terepfutás, tájékozódási futás, országúti kerékpáros, MTB, lovas, alpesi és északi sí
Élménycsomag bővebb leírása
A Mátra az aktív sportok terén számtalan olyan rendezvényről nevezetes, amelyek erősítése, fejlesztése,
promóciója, valamint az ezekhez kapcsolódó javuló infrastrukturális feltételek és szolgáltatási színvonal
fejlesztése folyamatos feladatot jelent. A már bejáratott rendezvényeket (pl. teljesítménytúrák, terepfutó-,
tájfutóversenyek, MTB és országúti kerékpáros versenyek, alpesi és északi síversenyek stb.) fenn kell tartani,
rendszeresen (évente) meg kell rendezni, s színvonalas új eseményeket is be lehet vonzani, meg lehet rendezni.
Fontos cél, hogy a sportolók ill. a sportolókat kísérő családtagok, szurkolók stb. számára is aktív turisztikai
kínálatot lehessen nyújtani, s a Mátrában tartózkodás ne csak a verseny idejére szorítkozzon, hanem
meghosszabbodjon akár 1-2 nappal is. Mindehhez a többi élménycsomag nyújtotta kínálat is segítséget nyújt,
amelynek promóciója versenyre érkezők felé kiemelt feladat.
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III.3 Intézkedések
A célrendszerhez illeszkedve, az élménycsomagok létrehozását, fejlesztését, megalapozását segítve
kerülnek meghatározásra az intézkedések, amelyek két nagy csoportra oszthatók:



Közvetlen aktív turisztikai intézkedések: azok az intézkedések, amelyeknek a fő indoka az
aktív turizmus fejlesztése
Kapcsolódó intézkedések: azon intézkedések, amelyek szükségesek a sikeres aktívturisztikai
térség létrehozásához, de az indokoltságuk nagyobb részt nem az aktív turizmushoz
kapcsolódik
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III.3-1. táblázat: A fejlesztési célok és intézkedések összefoglalása
Vonzerőfejlesztés
V1: Kékestető attraktivitásának
növelése
V2: Galyatető környezetének
rendezése
V3: Kaland-és élményparkok, útvonalak kialakítása, fejlesztése
V4: Látógatóközpontok, információs
pontok fejlesztése
V5: Komplex kilátóhely-fejlesztés
V6: Tavak bekapcsolása az aktív
turizmusba
V7: Arborétumok, egyéb természeti
területek aktív turisztikai fejlesztése
V8: A múlt értékeinek felújítása,
bemutatása, attrakcióvá fejlesztése
V9: Bányászati hagyományok
megismerése, bányák látogathatóvá
tétele, új funkcióval való megtöltése
V10: Tájházak felújítása, aktív
turizmusba történő bekapcsolása
V11: Borászati hagyományok
bemutatása
V12: Kastélyok, kúriák és
környezetük megújítása, aktív
turisztikai hasznosítása

Infrastruktúra fejlesztése

Szolgáltatásfejlesztés

I1: Tematikus gyalogos
útvonalak, (digitális)
tanösvények kialakítása,
fejlesztése
I2: Kerékpárutak
tervezése, megvalósítása
I3: Erdei kerékpáros
útvonalak fejlesztése, új
szakaszok kijelölése
I4: Bringaparkok,
kerékpáros attrakciók
kialakítása
I5: Lovasturisztikai hálózat
fejlesztése
I6: Sípályák téli-nyári
fejlesztése
I7: Pihenőhelyek és
kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése
I8: Szelfipontok kialakítása

SZ1: Erdei szálláshelyek
fejlesztése
SZ2: Zarándokszállások
létesítése
SZ3: Ifjúsági táborok,
erdei iskolák fejlesztése
SZ4: Étkezési lehetőségek
fejlesztése
SZ5: Kerékpár és e-bike
kölcsönzési térségi
hálózat, kerékpáros
centrum kialakítása,
kerékpáros szervízpontok
telepítése
SZ6: Mátrai
kerékpárosbarát
szolgáltatói hálózat
kialakítása
SZ7: Kerékpárszállítás
feltételeinek javítása a
közösségi közlekedésben
SZ8: Síeléshez kapcsolódó
szolgáltatásfejlesztés
SZ9: Hegyimentéshez
kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés
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Marketing, promóció,
információ
M1: On-line jelenlét és
kommunikáció
M2: Off-line promóció
és információ
M3: Egyéb
marketingelemek

Koordináció és
menedzsment
KM1: Mátra aktív
turisztikai
márkagondnokság és
menedzsmentszervezet
működtetése
KM2:
Monitoringrendszer
kialakítása
KM3: Szálláshelyek (és
egyéb szolgáltatók)
minősítési rendszerének
kidolgozása, alkalmazása

Kapcsolódó intézkedések
K1: Mátrai úthálózat
minőségének javítása az
aktív turizmus
feltéleleinek javításához
K2: Fenntartható
közösségi közlekedés
fejlesztése
K3: Parkolásfejlesztés
K4: Kékestető behajtási
övezet kialakítása

IV. MELLÉKLETEK

38

IV.1 A mátrai 13+1 – az élménycsomagok részletes leírása
IV.1.1 KékMátra
Élménycsomag neve: KÉKMÁTRA
Érintett jármód
gyalogos, kerékpáros (MTB, trekking, e-bike)
Teljesítés módja
egyénileg, de akár szervezett módon; instant túra, jelvényszerző túramozgalom keretében
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag a Mátra legismertebb, a Mátrát nyugat-keleti irányban átszelő, egyre többek által bejárt
gyalogos túraútvonalát, valamint a még kevésbé ismert, de szintén összefüggő, a hegységet átszelő kerékpáros
útvonalát foglalja magában: a Mátra legjelentősebb hegycsúcsait érintő Országos Kéktúra (OKT) vonalát,
valamint az Országos Kerékpáros Kéktúra (OKK) MTB útvonalát.
Az OKT országos ismertségnek és népszerűségnek örvend, az Írott-kőtől (Vas megye) Hollóházáig (Borsod-AbaújZemplén megye) tartó 1100 km hosszú, folyamatos, jelzett turistaút Magyarország és Európa első hosszútávú
turistaútja. Az útvonalon a Magyar Természetjáró Szövetség két jelvényszerző túramozgalmat - Országos Kéktúra,
illetve Gyermekkéktúra – hozott létre, amelyek teljesítése feltételekhez kötött. Az OKT 27 szakaszából a 20.
(Mátraverebély – Mátraháza; 25,4 km) és 21. (Mátraháza – Sirok; 26,5 km) érinti a Mátrát. Az útvonalak a Mátra
legismertebb csúcsain – pl. Ágasvár, Galya-tető, Kékes, Sas-kő, Cserepes-tető, siroki Várhegy – vezetnek keresztül.
Ez talán az egész OKT egyik leglátványosabb hegyi szakasza, amely önmagában is kihívást nyújt a túrázók
számára.
A ma még kevéssé ismert, kialakítás alatt lévő Országos Kerékpáros Kéktúra mátrai, Pásztótól-Recskig tartó
szakasza jelzett kerékpáros útvonal. A KÉK MTB túra alapvetően erdei úton halad, de Pásztó-Nagybátony között
kiépített kerékpárúton vagy közúton halad, majd felváltva köves dózer vagy betonúton vezet 80 km-en keresztül.
A túraútvonal számos szakasza igen látványos, közepes nehézségű.
IV.1.1. ábra: A KékMátra élménycsomag
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Vonzerők, egyediség
A hagyományosan értelmezett látnivalók mellett maga az út teljesítése jelent vonzerőt.
A látnivalók közül kiemelkednek a kilátók (Vörös-kő-kilátó, Galya-kilátó, kékestetői TV-torony), valamint a sziklák,
hegycsúcsok természetes kilátópontjai (pl. Newton-szikla, Nagy-Lipót, Kis-kő, Disznó-kő, Szent Erzsébet-szikla,
Törökasztal). Az útvonal érinti a Mátra két erdőrezervátumát is.
Az épített attrakciók közül kerékpárral a Szent Lőrinc vértanú-templom, valamint – minimális kitérővel – a Kőrösi
Csoma Emlékpark, illetve az Oroszlánvár romja közelíthetők meg.
Az OKT nyomvonalán a Siroki Vár és Mátraverebély-Szentkút jelenti a legfőbb épített vonzerőt, de említést
érdemel a siroki Tájház, valamint a piszkéstetői Obszervatórium is.
Az OKK nyomvonalán található vonzerők közül elsősorban a természetes kilátópontok, a geológiai-geomorfológiai
látnivalók (pl. Fehér köves kőtenger, Kis-kő) említhető, de az útvonal nem a Mátra legnevezetesebb látnivalóit
köti össze, maga az út adja az élményt. Opcionális letérőkkel, néhány kilométeres tekeréssel érhető el felfestett
útvonalon Fenyvespuszta és Rudolftanya, valamint az Ilona-völgyi-vízesés, jelzetlen útvonalon Ágasvár, a Kékes
és a recski Nemzeti Emlékhely, közúton Galya-tető.
IV.1.2. ábra: Az útvonalak által érintett főbb látnivalók

Útvonalak
Az Országos Kéktúra gyalogosan, tetszőleges irányban haladva, tetszőleges hosszúságú szakaszokra bontva,
időtartam-korlát nélkül teljesíthető. Az útvonalon pecsétekkel ellátott ellenőrzőpontok találhatóak, amelyeknél
az „Országos Kéktúra útvonalvázlat és igazolófüzet" című kiadvány megfelelő helyére kell pecsételni1.
A 20. Kéktúraszakasz a Mátraverebély – Ágasvár – Mátraszentistván – Galya-tető – Vércverés – Vörösmarty
turistaház – Mátraháza vonalon (kb. 25,4 km) vezet keresztül, amely a Mátra keskeny gerincének nyugati felét és
középső részét érinti. A túra során a 180 méteres tengerszint feletti magasságból (Mátraverebély) 964 méterig
(Péter-hegyese) vezet az út (kb. 16 km), elsősorban ösvényeken, erdei utakon keresztül. Innen Mátraházáig (kb.
9 km; 620 m és 962 m tszf között) csupán néhány emelkedővel kell megküzdeni, de az útvonal jellemzően már
ereszkedő jellegű. A 21. szakasz Mátraházáról indul és a Kékes érintésével a Hármashatár – Oroszlánvár – Gazoskő útvonalán ér Sirokra (kb. 26 km). Mátraházáról nagyrészt a sípályán haladva vezet az út a Kékesre (kb. 4 km;
688 m és 1014 m közötti tszf), az ország legmagasabb pontjára. Innen veszi kezdetét a Sirokig vezető
Kéktúraszakasz (kb. 22 km; 152 m és 1014 m közötti tszf) különösen megerőltető, nehéz útvonala, ahol lejtők és

1

Az igazolófüzetről bővebb leírást a https://kektura.hu/fuzet_vasarlas.html weboldal tartalmaz, míg a
pecsételőhelyekről a https://kektura.hu/assets/okt_belyegzohelyek_2020-12-16.pdf oldalon lehet tájékozódni.
40

emelkedők váltogatják egymást (Sirok felől indulva ugyanilyen tagolt domborzatra lehet számítani). Sirokon a
Várhegy tetején álló Siroki Vár és Törökasztal a túra könnyed levezetésének tekinthető.
Az OKT mátrai szakasza közepes-nehéz szakaszokból áll, ahol a megfelelő ruházat – a köves, sziklás terepviszonyok
miatt különösen a bakancs – a túrához elegendő mennyiségű étel és ital elengedhetetlen. A nyomvonal a Mátrai
Tájvédelmi Körzeten keresztül halad, így a természet védelme érdekében számos szabályt be kell tartani.
A kék kerékpáros kéktúra nyugati belépési pontja Pásztó vagy Bátonyterenye-Nagybátony. Pásztó és
Bátonyterenye között a frissen kiépített Palócok völgye kerékpárút már kedvező alternatívát nyújt a közúttal
szemben, az útvonal egyelőre a közúthoz kapcsolódik. Az igazi hegyi kerékpáros szakasz NagybátonyDózsateleptől kezdődik, intenzív emelkedővel (pár kilométeren 200 m-es szintemelkedés) a Mátrabérc északi
előterében bitumenes erdészeti úton halad Mátraalmásig, ahonnan a Rudolftanyai elágazásig újra komoly
emelkedőn (néhány kilométeren több mint 200 m-t szintemelkedés 760 m tszf-ig) éri el a főutat, majd a
Szénégetők érintésével halad dél felé a Görgői úton. A Görgői-pihenőnél éri el a 24. sz. főutat, majd Négyeshatárig
köves úton erősen emelkedik (790 m tszf), megkerülve a Kékes tömbjét, aztán Markazi-kapu-Domoszlói-kapuVárbükk útvonalon ereszkedik le Recsk központjáig. Az útvonal összességében több mint ezer métert emelkedik,
s több mint ezer méter ereszkedést tartalmaz, azaz komoly teljesítményt jelent a végigtekerése.
Szolgáltatások
Az élménycsomaghoz kapacsolódó szálláshelyek közül elsősorban a turistaházak, kulcsosházak ajánlhatók,
amelyből több is található a térségben. Létszámtól, az igénybe vett szállás- és/vagy szobatípustól, azok
felszereltségétől, valamint a vendégéjszakák számától függően jellemzően 4500-8500 forint/fő/éj áron
biztosítanak szállást. Ezek egy része a természet mélyén bújik meg és önellátásra rendezkedtek be, de egy
részükben külön kérésre, felár ellenében általában tudnak étkezést is biztosítani. Magasabb árfekvésben (15-20
ezer forint/szoba/éj) a panziók biztosítanak szállást és étkezést, míg a szállodák 20 ezer forint/szoba/éj ártól
kezdődnek.
Étkezés tekintetében a főbb fogadópontokon éttermek, büfék állnak rendelkezésre.
A kerékpáros kéktúra teljesítése elsősorban saját kerékpáron ajánlott, de helyben bérelt kerékpárral is
teljesíthető (utóbbi esetben a visszaszállítás egyelőre egyedileg oldhat csak meg). A Mátrában több mint 30
szálláshelyen van lehetőség kerékpárbérlésre, ennek több mint fele a Felső-Mátrában van (négycsillagos
szállodák, panziók és vendégházak). Kerékpárosbarát szálláshelyként a mátraszentlászlói Kétkerék Vendégház a
legismertebb. A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó kerékpáros szervizpontok egyelőre igen korlátozottan állnak
rendelkezésre, ezek fejlesztése, a meglévő hálózat bővítése mindenképpen szükséges.
Megközelítés
Az OKT nyugati kiindulási pontja Mátraverebély, amely Budapestről közösségi közlekedéssel 80 perc alatt, míg
személygépjárművel kb. 50 perc alatt érhető el. Keleten Sirok jelenti a végállomást, amely a fővárosból közösségi
közlekedéssel szinte csak átszállással, közel 3 órás utazással érhető el.
A kerékpárosok Pásztóról, Tarról vagy Bátonyterenyéről indulva kezdhetik meg a túrát. Közösségi közlekedésnél
a kerékpárszállításra is alkalmas vasút jöhet szóba, de ez a fővárosból csak átszállással (Hatvan vá.) valósítható
meg. A menetidő 100-140 percet tesz ki. A túra végpontja, Recsk ugyanakkor vasúton nem elérhető, a
legközelebbi vasútállomás kb. 30 km (Egerig, vagy a Tarna völgyi kerékpárúton Kál-Kápolnáig kell továbbtekerni
a vasúti kapcsolatig).
Az útvonalak mentén fekvő települések közösségi közlekedési elérhetősége távolsági buszjáratokkal, leginkább
Gyöngyös irányából oldható meg.
A túrázók számára ugyanakkor a kiindulási pontra való visszajutás – különösen a személygépjárművel érkező
esetében – okozhat nehézséget, ezért az iránybuszok, iránytaxik biztosítása kiemelten fontos feladat.

41

Célcsoport, nehézség
A közepes és nehéz szakaszokból álló gyalogos és kerékpáros túra célcsoportját elsősorban a gyakorlott, kihívásra
vágyó, 16-50 év közötti túrázók alkotják. (A Gyermekkéktúra 6 éves kortól teljesíthető.) Edzettségtől,
állóképességtől függően az OKT 2-3 nap alatt, míg a Kék MTB szakasz 1-2 nap alatt teljesíthető.
Ár és minőségi kategória
A csomag összességében alacsony árkategóriájú (20 000 Ft/nap/fő alatti összeg), amely tartalmazza a szállást,
étkezést, valamint a kilátók belépési díját (Tv-torony: 700 Ft/fő; Galya-kilátó: 200 Ft/fő). (Szállodai vendégéjszaka
esetén az árfekvés 20 000 – 50 000 forint/nap/fő közötti). A túravezetés és kerékpárbérlés költsége többletként
jelentkezik.
Értékesítés, promóció
Az Országos Kéktúra már ma is ismert; az útvonalakat, leírásokat, szálláshelyeket a legkedveltebb weboldalak (pl.
kektura.hu, termeszetjaro.hu, heyjoe.hu stb.) részletesen tartalmazzák. Az Országos Kerékpáros Kéktúra és a
mátrai Kék MTB útvonal promotálása még gyerekcipőben jár, mindenféleképpen fejlesztendő.
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IV.1.2 MátraCsúcs
Élménycsomag neve: MÁTRACSÚCS
Érintett jármód
gyalogos
Teljesítés módja
egyénileg, instant túra, jelvényszerző túramozgalom keretében
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag a Nyugat-Mátrában található, országosan is számon tartott legmagasabb hegycsúcsokat
hódítja meg. A csomag fontos célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse a mátrai hegyi élmények
kínálatát, bevonva a kisebb ismertségnek örvendő magaslatokat is.
Az élménycsomagon belül két nagyobb, illetve három kisebb körtúra található. A csomag egyediségét a
Mátrabérc túra, valamint a teljesítménytúrák útvonalainak összekombinálása, turisztikai élménylánccá történő
fejlesztése, valamint a kevésbé ismert délnyugati Mátra turisztikai feltárása adja.
IV.1.3. ábra: A MátraCsúcs élménycsomag
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Vonzerők, egyediség
A Mátracsúcs élménycsomag a Mátra nyugati térségének hegycsúcsait, az itt található kilátókat, várromokat,
valamint egyéb természeti és épített látnivalókat gyűjti csokorba.
A Püspöki nyolcas körtúra Szurdokpüspökiből indulva a délnyugati Mátra eddig kevésbé látogatott hegycsúcsait
és látnivalóit járja be, jobban bekapcsolva Jobbágyit, Apcot és Rózsaszentmártont a turisztikai vérkeringésbe
(Rózsaszentmárton a székhelye a Hérics Turistaegyesületnek, amely számos túráját innen indítja). A hegycsúcsok
mellett olyan kiemelkedő természeti értékek is a csomag részei, mint a szurdokpüspöki Remete-barlang vagy az
Apci tengerszem néven ismert Széleskői-tó. A kultúrtörténeti értékek közül említést érdemel a Somlyón álló
Sáncvár kápolna és a várhegyi várrom. Az útvonal érinti a rózsaszentmártoni Tarcódi pincéket és a
szurdokpüspöki pincesort, valamint a régmúlt emlékét őrző szurdokpüspöki Múltunk Háza kiállítást, a mátrai
turizmus megalapítójának, Hanák Kolosnak az emlékházát, illetve a település határában lévő Bivalyrezervátumot.
A Diósi tanösvény Szurdokpüspöki és a Mátra természeti értékeit, növény- és állatvilágát mutatja be. A Püspöki
nyolcas túracsomagban szereplő attrakciók jelenleg kevésbé ismertek, így fontos feladat ezek promóciója.
A Nagy-Galya-kör Szurdokpüspökiből indulva a Mátra nyugati bércein a Nyikomon található Gortva-Jójártkilátóhoz vezet. Innen Ágasvár érintésével az északi Mátrabérc csúcsait veszi célba egészen a Péter hegyesén
található Galya-kilátóig. Dél felé fordulva a Mátravasút Szalajkaházi végállomásáig ereszkedik, majd a Nagy-Átalkő és a Pelyhes-tető érintésével éri el Tót-hegyesét. A csúcstól kelet felé haladva a Vörös-kő-bércen ér véget a
Nagy-Galya-kör, amely a Mátra legmagasabb hegycsúcsaiból 25-öt hódít meg. Opcionális kitérő ajánlott a Tóthegyestől délre, a Világos-hegyre, ahonnan a körpanoráma párját ritkítja: a nyugati horizontot a Börzsöny, a
Cserhát, a Pilis, a Visegrádi- és Budai hegység vonulatai keretezik, előtérben a Muzsla-gerinccel, a Havas, a Káva,
és a Nagy-Hársas vulkanikus csúcsaival, illetve a Más-patak völgyületével.
A Nagy-Galya-kör három kisebb körtúra keretében olyan csúcsokra is felvezet, mint a Legyendi-galya, a Darázshegy, a Teréz-hegy vagy a Som-tető.
Útvonalak
A Püspöki nyolcas túra döntő része a piros jelzésű túraútvonalon halad. A mintegy 35 km-es (140 m és 509 m tszf
között) útvonalon intenzív emelkedők és lejtős szakaszok váltják egymást. Szurdokpüspökiből a Remetebarlanghoz kb. 1,2 km-es útszakasz (154 m és 214 m tszf között) vezet. A 4,5 km-es, nyolc állomásból álló Diósi
tanösvény Szurdokpüspökiből a pincesoron keresztül közelíthető meg.
A Nagy-Galya-kör (összesen 53 km; 140 m és 926 m közötti tszf) Szurdokpüspökiből a Nyikomig tartó szakasza
(kb. 10,3 km) a piros jelzésű turistaút ösvényein halad. A Muzsláig (kb. 7,6 km; 147 m és 805 m tszf között)
intenzíven emelkedik, majd onnan egészen a Nyikomig (kb. 2,6 km; 708 m és 804 m közötti tszf) enyhe lejtők és
emelkedők váltják egymást. A Nyikomtól Ágasvárig tartó kb. 6,5 km Mátrakeresztesig intenzíven ereszkedik (kb.
3,7 km; 388 m és 719 m közötti tszf), ezt követően egészen a Csörgőlyuk-barlangig (kb. 3 km; 379 m és 588 m
tszf. között) enyhén emelkedik. A barlangtól Ágasvár csúcsáig vezető ösvény (kb. 1,3 km; 570 m és 767 m tszf.
között) már intenzívebben emelkedik.
Ágasvártól Mátraalmásig tartó kb. 8,3 km-es szakasz az OKT és a kék jelzésű turistaút vonalán vezet. Ágasvártól
a Newton-szikláig (kb. 800 m; 772 m és 666 m tszf. között) erősen ereszkedik, majd a Vörös-kő kilátóig (kb. 3,8
km; 660 m és 777 m tszf között) kisebb emelkedőkkel tűzdelt szakasz következik. A kilátótól Mátraalmásig (kb. 4
km; 551 m és 766 m tszf között) ereszkedő jelleget ölt az út, amelyet néhány nagyobb emelkedő szakít meg.
Mátraalmástól a Galya-kilátóig tartó 2,8 km során (553 m és 962 m tszf) a Péter-hegyesére kapaszkodunk fel.
A Nagy-Galya-kör keleti szakasza (6,6 km; 926 m és 443 m közötti tszf) a Galya-kilátóból Szalajkaházig, illetve ettől
délre, a sárga és a piros jelzésű turistautak találkozásáig tart. A lejtős terepviszonyt innentől egészen a Nagy-Átalkőig (kb. 6 km; 446 m és 809 m közötti tszf), majd onnantól a Győr-hegyig (kb. 1,3 km; 770 m és 819 m tszf) –
áttérve a zöld jelzésű turistaútra - hegyi kaptató váltja fel. A Győr-hegyről egészen a Keresztesi nyeregig
ereszkedik (kb 2,2 km; 634 m és 819 m tszf), majd egy kisebb emelkedőt követően ér fel Tót-hegyesre (kb. 2 km;
186 m és 791 m tszf). Innen a Nagy-Galya-kör utolsó, kb. 6 km-es szakasza következik, első része (3,8 km; 634 m
és 785 m tszf) ereszkedő, de az utolsó kilométereken (kb. 2,2 km; 634 m és 784 m tszf.) ismét kaptatókkal tűzdelt.
Az Ágasvári Turistaháztól induló Ágasvár-kör (kb. 19 km; 559 m és 935 m tszf) Mátraszentimrénél tér rá a zöld
jelzésű turistaútra, majd a Teréz-hegyig és a Csörgőlyuk-barlangig ereszkedve érkezik vissza a kiindulópontra.
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A Mátraszentimrei kör (kb. 23. km; 338 m és 819 m tszf.) és a Kis-Galya-kör (kb. 17.5 km; 443 m és 962 m tszf) a
korábban már részletezett útvonalakat kombinálja kisebb körtúrákká.
IV.1.4. ábra: A MátraCsúcs élménycsomag útvonalai
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Szolgáltatások
A Püspöki nyolcas túra útvonalán a szálláshelyek korlátozottan állnak rendelkezésre: Szurdokpüspökiben a
Fenyves Fogadó, az Anna Liget Üdülő, illetve Rózsaszentmártonban a Rózsa Vendégház biztosít szállást 12 ezer –
15 ezer forint/szoba/éj áron. Ez utóbbi két szálláshely erdei iskolai programok, különböző nyári táborok
helyszínéül is szolgálhat. Étkezési lehetőség (pizzéria, presszó, kisbolt) a településeken biztosított.
A Nagy-Galya-kör, illetve annak kisebb körtúrái mentén a turistaházak, kulcsosházak mellett a vendégházak és
szállodák kínálata is bőségesebb. A turistaházak létszámtól, szobatípustól és vendégéjszaka-számtól, étkezéstől
függően már 4500 forint/fő/éjtől foglalhatók. Több szálláshelynél minimum 2 éjszakás csomagban szobákat,
faházakat értékesítenek, ezek 12 ezer forinttól vehetők igénybe. A szállodák közül a Hotel Narád és a jelenleg
felújítás alatt álló Hunguest Hotel Galya emelendő ki, amelyek magasabb árfekvésben (41 ezer forint/2 fő/éjtől)
kínálnak félpanziós szállásokat, egyéb – pl. wellness – szolgáltatásokat. Étkezési lehetőség a települések
belterületén – pl. Mátraszentistván, Mátraszentlászló, Mátraszentimre - áll rendelkezésre.
Megközelítés
Az élménycsomag közvetlenül több belépési ponton is megközelíthető. A nyugati kiindulópontnak tekinthető
Szurdokpüspöki a fővárosból közösségi közlekedéssel 80 perc, míg személygépjárművel 50 perc alatt érhető el.
Parkolni közterületen lehet.
Az északi belépési pont Galyatető, ahova a fővárosból közösségi közlekedéssel átszállás nélkül (napi 2 járatpárral)
két óra alatt lehet eljutni (Gyöngyösről és Pásztóról is elérhető). Személygépjárművel az út 90 percet vesz
igénybe, de csúcsidőszakban vagy szezonban a Gyöngyös-Galyatető szakaszon gyakori dugókra, így lassú
haladásra lehet számítani. Parkolni a Galyatető Turistacentrum közelében lehet, de ennek kapacitása igen véges.
Közösségi közlekedéssel a Gyöngyösről induló Mátravasút szalajkaházi végállomásáról 50 perc alatt
megközelíthető. A vonatok tavasztól őszig, elsősorban hétvégén és ünnepnapokon, de a nyári időszakban
csütörtökön és pénteken is közlekednek. Közösségi közlekedéssel Mátrakeresztesről is indítható a körtúra.
A Nagy-Galya-körbe a Mátra nyugati településeiről kijelölt túraútvonalon is be lehet kapcsolódni. Pásztóról a zöld
jelzésű útvonal vezet el a Nyikomig, míg Tarról, Mátraverebélyről és Bátonyterenyéről indulva Ágasváron lehet a
körtúrába becsatlakozni.
Célcsoport, nehézség
A MátraCsúcs élménycsomag közepes és nehéz szakaszokból áll, így elsődleges célcsoportját a gyakorlott
gyalogos túrázók alkotják. A Püspöki nyolcas egy nap alatt teljesíthető, míg a Nagy-Galya-kör a terepviszonyok
miatt inkább 2 napos túra. A kisebb körtúrák szintén 1-1 nap alatt teljesíthetők.
A megfelelő ruházat – a köves, sziklás terepviszonyok miatt különösen a bakancs -, a túrához elegendő
mennyiségű étel és ital elengedhetetlen. A nyomvonal Ágasvárnál és Galya-tető térségében védett és fokozottan
védett természeti területeken halad át, így a természet védelme érdekében számos szabályt be kell tartani.
Ár és minőségi kategória
A csomag összességében alacsony-közepes árkategóriájú (20.000 25 000 Ft/nap/fő alatti összeg), amely
tartalmazza a szállást, étkezés, valamint a kilátók belépési díját.
Értékesítés, promóció
Az élménycsomag elemei közül a Püspöki nyolcas ebben a formájában nem létezik, a Nagy-Galya-kör és a kisebb
körtúrák tekintetében a Mátrabérc túra és a teljesítménytúrák önmagukban is népszerűek. A teljes
élménycsomagot a helyi TDM honlapján, a települések weboldalán, valamint a környező szálláshelyeken
érdemes promotálni.
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IV.1.3 Kékesi csillag
Élménycsomag neve: KÉKESI CSILLAG
Érintett jármód
gyalogos
Teljesítés módja
egyénileg, instant túra, jelvényszerző túramozgalom keretében
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag fő célja a Kékes meghódítása különböző útvonalakon keresztül. A csomag fontos célja, hogy
a Kékesre minél többen gyalogosan, látványos túraútvonalakon keresztül jussanak fel, lehetőleg az út mátrai
szakaszain az indulási pontokig is fenntartható közlekedési módokkal eljutva. Fontos cél, hogy a Kékesre érkezők
minél nagyobb része gyalogtúrát is tegyen, akár oda, akár onnan le. Az élménycsomag egyes elemei a hegyi
szálláshelyekről egymást követő napokon is teljesíthetők, akár kékesi indulással, ereszkedéssel is, amely a
kevésbé gyakorlott túrázók számára is vonzóvá teheti az útvonalakat.
Az élménycsomagon belül több túra található, amelyek egy része már ismert túraútvonalak, teljesítménytúraútvonalak összekombinálása, turisztikai élménylánccá történő fejlesztése.
IV.1.5. ábra: A Kékesi csillag élménycsomag
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Vonzerők, egyediség
Az útvonalak számos természeti látványosságot érintenek, valamint kilátókat, várromokat stb. látogatnak meg,
köztük Magyarország legmagasabb hegycsúcsait, legnagyobb természetes vízesését, tavakat, forrásokat, egyéb
geológiai és geomorfológiai érdekességeket, s természetesen a Kékest.
Útvonalak
Az útvonalak:
1.

Mátrafüred vá.-Kékes: Mátrafüredről, a kisvasút végállomásáról több túraútvonal is vezet a Kékesre.
A legismertebb a sárga sáv jelzésen haladó Rákóczi turistaút (kb. 10 km), de a Remete-bérc (kb. 6 km),
a Csatorna-völgy (kb. 6 km), a Peres-bérc (7 km), vagy a Somor-Patak völgyén (kb. 9 km) keresztül is
eljuthatunk a csúcsra.
2. Lajosháza vá.-Kékes: A kisvasút lajosházi megállójától a Nagy-völgy-Vörösmarty th.-Pisztrángos-tóGabi halála útvonalon vezető, kb. 11 km-es út vezet fel a Kékesre.
3. Szalajkaház vá.-Galyatető- Kékes: A kisvasút szalajkaházi végállomásától Galyatető érintésével a
Mátra-nyergen keresztül érjük el a Kékest (kb. 16 km).
4. Mátraháza-Kékes: Mátraházáról a Veronika-rét -Sor-kő-Gabi halála útvonalon (kb. 7 km) át jutunk fel
a Kékesre.
5. Galyatető-Kékes: Az Országos Kéktúra útvonalán Galyatetőről indulva a Nagy-Lipót -Vércverés - Csórhegy-Vörösmarty th. - Mátraháza vonalon (11 km) lehet a Kékest meghódítani.
6. Markaz-Kékes: Markazról a Markazi Vár – Markazi kapu - Disznó-kő – Sas-kő útvonal vezet fel a Kékesre
(kb. 11 km.)
7. Parádfürdő-Kékes: Parádfürdőről az Ilona-völgyön át a Disznó-kőn és a Sas-kőn át juthatunk fel a
Kékesre (kb. 11 km)
8. (Parádfürdő) - Ilona-vízesés – Kékes: Az Ilona-vízesésétől a Markazi-kapun át a Sas-kő érintésével
érhetjük el a Kékest. (kb. 6,5 km)
9. Parádfürdő - Parád - Kékes: Parádfürdőről Parád irányában továbbhaladva a Pisztrángos-tó – Kőrismocsár úton érhető el a Kékes (kb. 12,5 km)
10. Parádsasvár – Kékes: Parádsasvárról a Mátra-nyergen rácsatlakozva az OKT útvonalára, mintegy 8,5
km-es gyalogtúra során lehet felérni a Kékes csúcsára
Az egyes útvonalak a Kékestető irányába közepes és nehéz, a Kékestetőről lefelé haladva könnyű és közepes
nehézségűek.
Szolgáltatások
Az egyes túra útvonalak kiindulási pontjain számos szálláshely található, ahonnan jellemzően fél-1 nap alatt odavissza megjárható a Kékes. A szállodák és vendégházak mellett a turistaházak, kulcsosházak kínálata is bőséges.
A turistaházak létszámtól, szobatípustól és vendégéjszaka-számtól, étkezéstől függően már 4500 forint/fő/éjtől
foglalhatók.
A szállodák magasabb árfekvésben (41 ezer forint/2 fő/éjtől) kínálnak félpanziós szállásokat, egyéb – pl. wellness
– szolgáltatásokat. Étkezési lehetőség Mátrafüreden, Mátraházán és Kékesen áll rendelkezésre.
Megközelítés
Az élménycsomag közvetlenül több belépési ponton is megközelíthető. A preferált belépési pontok a kisvasutak
végállomásai (Mátrafüred, Lajosháza, Szalajkaház) és a közösségi közlekedéssel Gyöngyösről ill. Budapestről
elérhető indulási pontok Mátrafüred, Mátraháza, Galyatető, Parádfürdő, Markaz).
A Mátravasút tavasztól őszig, elsősorban hétvégén és ünnepnapokon, de a nyári időszakban csütörtökön és
pénteken is közlekedtet vonatokat.
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Célcsoport, nehézség
Az élménycsomag közepes és nehéz szakaszokból áll, így elsődleges célcsoportját a gyakorlott gyalogos túrázók
alkotják. A túrák 1-1 nap alatt teljesíthetők.
A megfelelő ruházat – a köves, sziklás terepviszonyok miatt különösen a bakancs - , a túrához elegendő
mennyiségű étel és ital elengedhetetlen. A nyomvonal védett és fokozottan védett természeti területeken halad
át, így a természet védelme érdekében számos szabályt be kell tartani.
Ár és minőségi kategória
A csomag összességében alacsony-közepes árkategóriájú (20.000 25 000 Ft/nap/fő alatti összeg), amely
tartalmazza a szállást, étkezés, valamint a kilátók belépési díját.
Értékesítés, promóció
Az élménycsomag elemei önmagukban is népszerűek. A teljes élménycsomagot a helyi TDM honlapján, a
települések weboldalán, valamint a környező szálláshelyeken érdemes promotálni.
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IV.1.4 ZöldMátra
Élménycsomag neve: ZÖLDMÁTRA
Érintett jármód
gyalogos
Teljesítés módja
egyénileg, instant túra, jelvényszerző túramozgalom
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag a Mátraalja településeit fűzi csokorba, feltárva a települések fontosabb építészeti örökségeit
és természeti látnivalóit. A csomagban könnyebb jelzett körtúrák szerepelnek kiegészülve a térséget érintő
jelentősebb túrautakkal. Az élménycsomag elsősorban a családokat és az iskolás csoportokat célozza.
Az élménycsomag egyediségét a Mátra egy új arcának megismerése adja, azaz könnyebb gyalogos túrák
keretében a „klasszikus” hegyvidéki tájjelleg helyett-mellett bemutatja a mátrai peremvidék egyedi értékeit. Az
egyes túraútvonalak egyúttal tematikus túraként is definiálhatók.
IV.1.6. ábra: A ZöldMátra élménycsomag főbb útvonalai

Vonzerők, egyediség
A ZöldMátra élménycsomag olyan tematikus körtúrákat tartalmaz, amelyek önállóan, fél-egy nap alatt
teljesíthetők.



Patai pincekör: A Gyöngyöspatát körbejáró út inkább „városnéző” jellegű túra, amely a
Kisboldogasszony templom mellett a település 2 pincesorát, valamint a Várhegyet járja be.
Tarjáni kastélykörök: A gyöngyöstarjáni rövidebb túra a település központjából a Borhy kastélyig,
valamint az azt körülvevő 4 hektáros ősparkig vezet fel. A hosszabb túra révén a környező hegycsúcsok
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érintésével a fajzatpusztai kastélyt és parkját keressük fel. A kastély mögötti erdőben, egy mesterséges
tó szigetén kis kápolna áll, amely egyúttal a korábbi tulajdonosok családi sírboltja is. Mivel a kastély
magántulajdonban van, így csak részben látogatható. Az épület és parkjának turisztikai célú
hasznosítása a jövő feladata.
Oroszi ásványkör: A gyöngyösoroszi körtúra az ásványgyűjtők számára szolgál kuriózumként. Fő
attrakciója a Károlytárón, mára már bezárt ércbánya szomszédságában található Ásványok Háza, ahol
áprilistól októberig geológus vezetésével ásványgyűjtő túrákat is szerveznek.
kisvasúttal a solymosi Mátrában: A gyöngyössolymosi körtúra a kisvasúttal párhuzamosan halad a
Csák-kői barlangot, a picinyke cserkői bányatavat, valamint Dezsővárat érintve egészen Lajosházáig. A
túra a kisvasúttal kombinálható, amely Gyöngyössolymos és Szalajkaház között közlekedik.
Füredi kilátó-kör: A mátrafüredi kör egy kellemes erdei körtúra, amely Mátrafüredről Lajosházán át a
Cserkő-bányát, a Farkas-kutat, a Sás-tót, valamint az itt található Sástói- és Kozmáry kilátót érinti.
Gyöngyösi szőlőút: A Gyöngyöstől Mátrafüredig tartó szőlőút a farkasmályi pincék mentén vezet. Az
ide tervezett Kalandpark és szőlészeti tanösvény a későbbiekben további kikapcsolódási lehetőséget
nyújt. A túra a Gyöngyös – Mátrafüred között közlekedő kisvasúttal kombinálható.
Abasári templomkör: Az abasári körtúra a Szent Péter és Pál apostol-templomtól indulva szőlőkkel
szegélyezett út mentén vezet fel a Sárhegyre, ahol a Szent Anna-tó, az itt található kis kápolna és a
Remete-barlang jelenti a vonzerőt.
Markazi tókerülő: A markazi körtúta a Markazi tavat, a kőtengert, valamint a település épített értékeit
ismerteti meg. A tó mellett található, rendezvénytérként, sportpályaként funkcionáló Szent István park
ad helyet az ország egyik legnagyobb átmérőjű, szabadtéri Szent Korona-szobrának.
Kisnánai vulkánkör: A Kisnánai vártól induló túra a Kelet-Mátra vulkanikus hegyvonulatát járja be
egészen az OKT útvonalához tartozó Szederjes-tetőig és Nagy-Zúgó-hegyig.

Az élménycsomagban a körtúrák mellett hosszabb-rövidebb túraútvonalak is helyet kaptak. Ilyen a Markazról
induló vártúra, amely a Markazi várat, Oroszlánvárat és a Kisnánai várat érinti. Markazról egy hosszabb túra
észak-déli irányban keresztezi a Mátra főgerincét, érintve a Markazi-várat, majd a Markazi-kapu elnevezésű
útelágazásnál továbbhaladva az Ilona- völgyi vízeséshez vezet.
IV.1.7. ábra: A ZöldMátra élménycsomag látnivalói
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Útvonalak
Az egyes túrák döntő többségükben jelzett turistaúton haladnak. A körtúráknál az útirány megválasztásával
egyúttal a túrák nehézségi foka is befolyásolható.
A kb. 6 km-es patai pincekör (gyöngyöspatai körtúra) földúton, illetve a települési utcákon halad. Legmagasabb
pontja a Várhegy (249 m), amelyre egy enyhe emelkedőn át vezet az út. A túraútvonal további részeire a lankás,
kisebb emelkedőkkel és lejtőkkel tűzdelt terepviszonyok a jellemzők.
A gyöngyöstarjáni rövid kastélykör (kb. 8 km) enyhe emelkedővel vezet el a Borhy-kastélyig, majd onnan
ereszkedik vissza Gyöngyöstarjánba. A hosszú kastélykör (kb. 20 km) szőlőtáblák között, a Mátra déli lejtőin
kapaszkodik fel a Világos-hegyre. Az innen feltáruló körpanoráma párját ritkítja: a nyugati horizontot a Börzsöny,
a Cserhát, a Pilis, a Visegrádi- és Budai hegység vonulatai keretezik, előtérben a Muzsla-gerinccel, a Havas, a
Káva, és a Nagy-Hársas vulkanikus csúcsaival, illetve a Más-patak völgyületével. Innen felkapaszkodunk a Tóthegyesre, majd dél felé fordulva a Kávára. Ez után lejtős terepen ereszkedik az út Fajzatpusztáig, majd
Gyöngyöstarjánig.
A kb. 18 km-es oroszi ásványkör (gyöngyösoroszi körtúra) Gyöngyösorosziból a Keresztesi-nyeregig kapaszkodik
fel, majd innen Károlytáró érintésével ereszkedik vissza a településre.
A kisvasúttal a Mátrában elnevezésű túra (gyöngyössolymosi körtúra) Gyöngyössolymos központjából
Lajosházáig – illetve opcionálisan Szalajkaházig – vezet. A kb. 6 km-es szakasz Gyöngyössolymosról indulva
enyhén emelkedő jellegű, nagyobb kaptatókra Dezsővár környékén lehet számítani. A túra a Gyöngyös és
Szalajkaház között közlekedő kisvasúttal kombinálható.
A kb. 13 km-es füredi kilátó-kör (mátrafüredi körtúra) nem tartogat jelentős szintemelkedéseket. Nagyobb
emelkedő Lajosháza után, a Kőtengert elhagyva a Tölgyfa-laposnál van, ezt követően lankás terep vezet el
Sástóra, illetve Mátrafüredre.
A kb. 9 km-es szőlőút (gyöngyösi körtúra) a Mátra Múzeum elől, a kisvasút végállomásától indulva komolyabb
szintemelkedők nélkül éri el Farkasmályt. Észak felé továbbhaladva a 375 m magas Pipis-hegyre kapaszkodik fel.
Innen ereszkedik le Mátrafüredre, a kisvasút mátrafüredi végállomásáig. A körtúra kisvasúttal kombinálható.
A kb 6 km hosszú abasári templomkör az Abasári templomtól induló lila Mária út jelzésen vezet. Az útvonal a
Szent Anna-kápolnáig egyre meredekebbé válik, majd a Daboci-lapos irányából ereszkedik le a völgybe, illetve
vissza Abasárra.
A kb. 12 km-es markazi tókerülő túra északi íve enyhe emelkedővel kapaszkodik fel a település feletti
hegygerincre, ahonnan visszatérve a lakott területre erősen ereszkedő terep következik. A Markazi-tó körül
vezető út nem tartogat jelentős szintkülönbségeket.
A Kisnánai vártól induló vulkánkör (kb. 15 km; 162 m és 675 m tszf között) első fele emelkedő, különösen a
Szederjes-tető keleti oldala igen meredek. A Kis- és Nagy-Zúgó-hegy elhagyása után egyre lankásabb lejtőkkel
tűzdelt úton érkezünk vissza Kisnánára.
A Markaz és Kisnána között vezető vártúra (kb. 22 km) a Markazi kapuig enyhén emelkedő, majd az Oroszlánvárig
mérsékelt emelkedős és lejtős szakaszok váltják egymást. Oroszlánvár után alapvetően lejtős terepviszonyok a
meghatározók. Markazról az Ilona-völgyi vízeséshez vezető kb. 10 km-es túra délről indulva keresztezi a Mátra
főgerincét. A Hegyes-tetőig erősen, majd a Markazi kapuig mérsékelten emelkedik. Innen az Ilona-vízesésig lejtős
terep következik.
Szolgáltatások
Az útvonalak mentén rendelkezésre álló szálláshelyek településenként igen eltérő kínálatot nyújtanaka.
Gyöngyöspatán a szálláhelykapacitás igen szűkös, mindösszesen egy vendégház fogad vendégeket 44 ezer forint
/ 2 fő / 2 éj áron. A tervek között szerepel a Király-völgy kemping területén egy gyermektábor kialakítása,
valamint a zarándokturizmushoz kapcsolódóan zarándokszállás fejlesztése. Gyöngyöstarjánban a Borhy kastély
összesen 42 fő részére tud szállást biztosítani. A fajzatpusztai kastélyban 12 szoba van, itt lehetőség nyílna
szálláshely kialakítására. (Az épület magántulajdonban van; nem látogatható.) Gyöngyösorosziban szálláshely
nincs, ugyanakkor az élménycsomaghoz kapcsolódóan említést érdemelnek az Ásványok Háza által szervezett
ásványgyűjtő túrák, valamint a diákoknak, óvodásoknak szervezett múzeumi foglalkozások. A kisvasutak vonalán
több erdészház, kulcsosház is található, amelyek létszámtól függően akár 1500 Ft/fő/éjtől vehetők igénybe.
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Gyöngyösön, Sástón és Mátrafüreden szálloda, vendégház, kemping is található – természetesen ezek magasabb
árfekvésben. A Sár-hegy közelében a Szálas kulcsosház, míg Abasáron, Markazon, Domoszlón és Kisnánán
vendégházak állnak rendelkezésre 16 000 – 24 000 forint / 2 fő /2 éj áron.
Étkezést éttermek, büfék biztosítanak, valamint a települések többségében borászatok, pincészetek is
működnek.
Megközelítés
Az élménycsomagban szereplő települések legegyszerűbben Gyöngyös felől közelíthetők meg. Közösségi
közlekedéssel a legtávolabbi települések (Gyöngyöspata, Kisnána) 20-35 perc alatt elérhetők, míg
személygépjárművel ugyanez a távolság 15-30 percet vesz igénybe. A Gyöngyös – Mátrafüred közötti szakaszon
csúcsidőszakban vagy szezonban gyakori dugókra, így lassú haladásra lehet számítani. Parkolási lehetőség
általában közterületeken áll rendelkezésre, a kisebb, kevésbé látogatott helyeken kapacitásproblémákkal
egyelőre nem kell számolni. Mátrafüreden, Kisnánán, valamint Gyöngyös frekventáltabb helyein – különösen
szezonban és/vagy nagyobb rendezvények alkalmával - ugyanakkor gondot okozhat a parkolás.
Célcsoport, nehézség
A ZöldMátra élménycsomag elsődleges célcsoportját a kisgyermekes családok és osztálykirándulások, túrák
kapcsán az iskolai csoportok alkotják. A körtúrák általában könnyen teljesíthetők, az útirányok megválasztásával
a nagyobb szintkülönbségek némileg könnyíthetők. A vulkánkör és az Ilona-völgyi vízeséshez vezető út a
terepviszonyok, valamint az útvonal hossza miatt gyakorlottabb túrázók számára javasolt.
Ár és minőségi kategória
A csomag összességében alacsony árkategóriájú (20 000 forint/nap/fő alatti összeg), amely tartalmazza a
szállást, étkezést, valamint a kilátók, múzeumok, látnivalók belépési díját.(Szállodai ellátás esetén az árkategória
természetesen emelkedik)
Értékesítés, promóció
Az élménycsomag elemei közül a körtúrák többsége ebben a formában még nem létezik, az útvonalak mentén
csupán egy-egy nagyobb attrakció (pl. Kisnánai vár, gyöngyöspatai Kisboldogasszony templom, Mátra Múzeum
stb.) ismert. A körtúrákat a helyi TDM honlapján, a települési weboldalakon, valamint a környező szálláshelyeken
érdemes promotálni.
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IV.1.5 EzüstMátra
Élménycsomag neve: EZÜSTMÁTRA
Érintett jármód
gyalogos, nordic walking, kerékpáros (trekking, e-bike)
Teljesítés módja
egyénileg
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag a Mátra gyógy- és wellness-szállodáiba, gyógyintézeteibe látogató idősebb turisták számára
kínál hosszabb-rövidebb gyalogtúrákat, amelyek a térség főbb természeti látnivalóit és építészeti értékeit fűzik
fel. Mindezek mellett olyan helyi különlegességek is megismerhetők, mint a mofetta, a Parádi víz, a Salvus víz
vagy a csevice-források.
Az élménycsomag egyediségét az idősebb korosztály megszólítása, gyalogos túrák révén az aktív turizmusba
történő bevonásuk adja. A klasszikus gyalogtúrák nordic walking túrával, vagy akár az itthon még kuriózumnak
számító erdőfürdővel tovább színesíthetők. A kerékpárkölcsönzési lehetőségek kiépülésével a térség
kerékpárral, e-bike-kal is felfedezhetővé válhat.
IV.1.8. ábra: Az EzüstMátra élménycsomag
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Vonzerők, egyediség
Az EzüstMátra élménycsomag a Parád-Recski medencében és tágabb térségében található, gyógy- és wellnessszolgáltatásokat nyújtó települések természeti és épített látnivalóit fűzi fel hosszabb-rövidebb gyalogos
túraútvonalakra.
Mátraházán a Mátrai Gyógyintézet vendégei számára a Naphimnusz Park, az itt található kálvária és a Magyarok
Nagyasszonya templom jelenti a látnivalókat. Egészségi állapottól függően a településtől délre, a sárga jelzésű
turistaúton rövidebb túrák is tehetők.
A Kékesen a TV-torony Kilátó és a csúcskő mellett a 2020 őszén átadott kardió tanösvény jelent egyedi vonzerőt.
Parádsasváron a környező hegycsúcsokat lehet gyalogosan meghódítani: az Országos Kéktúra nyomvonalára
csatlakozva a Nagy-Lipót, Nagy-Lápafő, Vércverés és Csór-hegy érhető el, míg a Vörösmarty és Kis-Rákóczi Kör
útvonala a Hársas-tetőt és a Mohost érinti. Parádsasváron többen őrzik az egykori üveggyárból magukkal hozott
szaktudást és üvegcsiszoló műhelyt üzemeltetnek, de megnézhető a Kristálygaléria és Kiállítóterem is, amely a
hajdani híres üveggyárnak állít emléket.
Parádfürdő központi elhelyezkedésének köszönhetően számos túraútvonal kiindulópontja lehet. A turisták
körében kétséget kizáróan a legismertebb az ország legmagasabb természetes vízeséséhez vezető Ilona-völgyi
tanösvény. Innen némi kerülővel a Hegyes-hegy és a Macska-bérc csúcsai is meghódíthatók. Ez utóbbin
továbbhaladva a Várbükk érintésével érhető el a Recski Nemzeti Emlékpark. A 2012 januárjában történelmi
emlékhellyé nyilvánított egykori kényszermunkatábor látogatóközponttá történő fejlesztése 2020 őszén
kezdődött meg. Az emlékpark közelében található az egykor szebb napokat is látott Jámbortanyai arborétum,
amelynek fejlesztésére, megóvására az elmúlt években, évtizedekben történtek kísérletek, de tényleges
turisztikai hasznosítása még várat magára. (A 69 hektárnyi védett terület – ebből az arborétum területe 4,5
hektár - legnagyobb fája a 250 cm törzskerületű zöld duglaszfenyő).
A Parádfürdő – Parád – Parádóhuta - Pál-bikk – Ilona-völgy útvonalon haladó Parádi kör a Nagy-Rákóczi kör északi
része is egyben, s a természeti környezet mellett leginkább az épített örökség elemeit (Cifra Istálló és
Kocsimúzeum, Tájház stb.) ismerteti meg a látogatókkal.
Mátraderecskéről a Baláta-bércen álló Kanázsvár romja érhető el, valamint hosszabb túrával Recsk is
felfedezhető. Recsk központjában a főbb épített értékeket a Palóc tájház, valamint az ércbányászatnak emléket
állító Bányászati Kiállítás jelenti. A település határában található Búzásvölgyi-tó jelenleg leginkább horgásztóként
üzemel, aktív turisztikai fejlesztése, pihenők, sétányok kialakítása a jövő feladata lesz.
Sirok, mint a Mátra térségének keleti kapuja szintén bővelkedik látnivalókban. A Siroki vár, a Törökasztal, a Barátés Apáca-sziklák mellett a védett természeti területen található Nyírjes-tó kiemelkedő értéket képvisel. A
település északi peremén fekvő hegycsúcsok meghódítása a Szalokma-völgy mentén az Országos Kéktúra
nyomvonalát követi.
Útvonalak
A Kékesen kialakított Kardió tanösvény három nehézségi szintű, eltérő hosszúságú és szintemelkedést
tartalmazó, jelzett útvonal, amely önállóan vagy vezetett túra keretében is bejárható.
A parádsasvári nagykör (kb. 12 km; 320 m és 757 m tszf között) a Kastélyszállótól indulva a piros kereszt jelzésű
turistaúton kapcsolódik az Országos Kéktúra nyomvonalához. Ez a kb. 4 km-es, Nagy-Lipótig tartó szakasz erősen
emelkedik; különösen a Kis-Lipóttól kezdődően kell nagy emelkedőkkel számolni. Az OKT nyomvonalán egészen
a Mátra-nyeregig haladva (kb 3 km) kisebb lejtők és emelkedők váltakoznak. Itt rátérve a piros sáv jelzésű útra
könnyű, lejtős szakasz vezet vissza a szálláshelyig.
A Kis-Rákóczi Kör (kb. 17 km; 297 m és 736 m tszf között) a Kastélyhotel Sasvár Resorttól indulva Parádóhutáig
kisebb lejtőkkel tűzdelt földúton vezet (kb, 5,5 km). Innen délre fordulva, a piros kereszt jelzésű turistaút 3 kmes, erősen emelkedő szakasza következik, majd a Hurok úttól a Som-nyeregig (kb. 3,5 km) a hegygerincen
haladva nagyobb szintkülönbségek nélkül folytatódik az út. A befejező 6 km-en elsősorban földúton áthaladó
lejtős szakasz következik.
A parádi körtúra (kb. 13,5 km; 212 m és 445 m tszf között) a parádfürdői Erzsébet Park Hoteltől indulva az Ilonavölgyi tanösvényen halad. 4 km után a sárga sáv jelzésen továbbhaladva (kb. 1,5 km), a Macskalyuk mentén, a
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Pál-bikk vonulatánál erős emelkedő következik. Innentől a Méhészkertig (kb. 2 km) enyhe, majd intenzívebb (kb.
6 km) lejtős szakasz vezet vissza a szálláshelyre.
Az Ilona-völgyi 6,5 km hosszú, 8 állomásos tanösvény a Mátra hegység keleti részén elhelyezkedő Ilona-völgy
földtani érdekességeit mutatja be. Az útvonal nagy része aszfaltos, illetve köves úton halad, a vízesés előtti 200300 méter hosszú erdei út néhol kisebb emelkedőkkel tűzdelt. Vízesésétől a parádfürdői szálláshelyig a piros
turistajelzésen haladva alternatív útvonal is választható (kb. 6 km, 210 m és 386 m és közötti között). A Macskaés Veresagyag-bércen át Hegyes-hegy lábáig tartó kb. 4 km során enyhe emelkedők és lejtők váltják egymást,
majd innentől egészen a szálláshelyig meredek lejtős szakasz következik.
Parádfürdőről a Recski Nemzeti Emlékparkig (kb. 7,5 km; 206 m és 386 m tszf között) az előzőekben említett
Hegyes-hegy – Macska-bérc útvonalon haladunk. A Hegyes-hegyig komoly kaptatóval kell megküzdeni, majd
onnantól az Emlékparkig kisebb lejtők és emelkedők váltakoznak.
Az Emlékparkból Recskre (kb. 5 km; 174 m és 340 m tszf) a sárga sáv jelzéssel ellátott turistaúton juthatunk el.
Mátraderecskén a Mofetta Gyógyászati Központból egy 2,5 km-es túra vezet fel a Baláta-bércen álló Kanázsvár
romjaihoz. Az útvonal utolsó 300 méterén kell komolyabb szintemelkedést leküzdeni, a többi szakaszon lankás
terepviszony a meghatározó.
Mátraderecskéről Parádfürdő (5,6 km), valamint a Recsken található Búzásvölgyi-tó (7,5 km) is elérhető
gyalogosan.
Bükkszékről a piros jelzésű turistaút vezet Sirokra (kb. 11 km; 159 m és 360 m közötti tszf.). Ennek első harmada
hegyi emelkedő, majd a Szalokma-völgyön át vezető út lankás jelleget ölt. A Siroki várhoz jó minőségű aszfaltút
vezet fel, de a szomszédos Törökasztal, valamint Barát- és Apáca-sziklák is könnyen megközelíthetők.
A Vártól dél felé kis kitérővel elérhető a Nyírjes-tó (3 km; 155 m és 268 m közötti tszf), de észak felé, a Szalokmatető irányába az Országos Kéktúra útvonalán hegyi körtúra is tehető.
Az élménycsomagban szereplő attrakciók egy része kerékpárral is megközelíthető. A Recski Nemzeti Történeti
Emlékpark Recskről a kék, míg Parádfürdőről a zöld jelzésű MTB útvonalon közelíthető meg. Az Ilona-völgyi
vízeséshez a sárga jelzésű kerékpáros út vezet. Bükkszékről Sirok, illetve a Búzásvölgyi-tó érintésével Recsk is
elérhető.
IV.1.9. ábra: Az EzüstMátra élménycsomag útvonalai
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Szolgáltatások
Az élménycsomagban elsősorban gyógyintézetek, gyógy- és wellness-szállodák szerepelnek. Mátraderecskén a
Gyógyászati Központ, valamint Bükkszéken a termálstrand nem rendelkezik saját szálláskapacitással, az
ideérkező turisták a környező vendégházakban szállnak meg. Ezek a szálláshelyek ellátás nélkül már 10 000 forint
/ 2 fő/ éj áron elérhetők.
Az országban elsőként klimatikus gyógyhellyé minősített Kékestetőn a Medical Hotel 18 000 / 2 fő/ éj ártól fogad
vendégeket.
Parádfürdőn az Erzsébet Park Hotelben 20 ezer forinttól, míg Parádsasváron a Kastélyhotel Sasvár Resortban 99
ezer forinttól bérelhetők szobák.
Az aktív turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások közül túraajánlatok – leginkább szórólapok, információs
kiadványok stb. formájában - a legtöbb szálláshelyen elérhetők. Az Erzsébet Park Hotel meghatározott napokon
indít gyalogos túrákat, míg Parádsasváron kerékpár bérelhető.
Megközelítés
Az élménycsomagban szereplő szálláshelyeket a turisták döntő többsége gépjárművel közelíti meg. Parkolóhely
a szálláshelyeken rendelkezésre áll, ezek azonban a szállóvendégek részére is rendszerint térítés ellenében (1000
forint/naptól) vehetők igénybe. Bükkszéken a fürdő, valamint Mátraderecskén a Gyógyászati Központ szintén
rendelkezik saját parkolóval.
Célcsoport, nehézség
Az élménycsomag célcsoportját a nyugdíjas korosztály alkotja. A Kékestető esetében a kevésbé edzett, vagy
rehabilitációs kezelésen részt vevők részére rövid, pár órás kardiótúrákat tartalmaz a csomag.
A többi desztinációban a fél-egynapos, könnyű, de bizonyos szakaszokon emelkedőkkel tűzdelt gyalogtúrák az
aktív kikapcsolódást kereső nyugdíjasokat célozzák meg.
Ár és minőségi kategória
A csomag az igénybe vehető szálláshelyek függvényében közepes (20 – 50 ezer forint/fő/éj) árkategóriájú, amely
tartalmazza a szállást, étkezést. Az egyes látnivalók, attrakciók díja az adott útvonaltól függ. Az eszközbérlés (pl.
kerékpár, túrabot stb.) igény esetén szintén külön költségtételt képez.
Értékesítés, promóció
Az élménycsomagban szereplő túrák a szálláshelyek weboldalán, on-line szálláshely-értékesítő oldalakon, vagy
közvetlenül nyugdíjasklubok részére, csomagba szervezve értékesíthetők. Opcionálisan a fix napokon történő
túravezetés, kerékpárkölcsönzés lehetőségének promotálása is lehetséges.
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IV.1.6 Mátrai zarándok
Élménycsomag neve: MÁTRAI ZARÁNDOK
Érintett jármód
gyalogos
Teljesítés módja
egyénileg vagy szervezett módon, akár jelvényszerző túramozgalom keretében.
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag a Mátrában kijelölt Mária úton haladva az egyházi, vallási emlékeket fűzi fel, kiegészülve a
Keresztek nyomában elnevezésű jelvényszerző túramozgalom kőkeresztjeivel.
A csomag egyedisége a hegyvidéki táj és az épített egyházi örökségek szimbiózisában testesül meg, érintve olyan
kiemelkedő egyháztörténeti és vallási értékeket, mint a Szentkúti búcsújáróhely, a Fallóskúti kegyhely vagy a
gyöngyösi Szent Bertalan templom. Mindezek mellett egyrészről a Mátra kevésbé látogatott, de turisztikailag is
élményt nyújtó templomait is rendszerbe fűzi, bevonva a Mátraalja eddig kevésbé látogatott településeit (pl.
Tarnaszentmária, Verpelét, Pálosvörösmart, Gyöngyöspata), másrészt a Központi Mátrában található egyházi
értékek révén a hegyvidék egy újabb arcával is megismerkedhetnek látogatók. Kapcsolódó programelem a Mátrai
vándor élménycsomagban a zarándokvándor tábor.
Az élménycsomag bármelyik pontról indulva, bármelyik irányba, kisebb-nagyobb szakaszonként is teljesíthető.
Az élménycsomagba - noha ezeket a Mária út nyomvonala nem érinti - a Mátra egyéb területén található egyházi
emlékek is beilleszthetők, amelyek akár körtúraként, csillagtúraként is bejárhatók.
IV.1.10. ábra: A Mátrai zarándok élménycsomag
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Vonzerők, egyediség
Mátrai Mária kör: a Szentkút-Fallóskút-Gyöngyös-Gyöngyöspata-Pásztó-Tar kör főbb megállói és kapcsolódó
attrakciók:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Szentkúti búcsújáróhely (Mátraverebély): A ferences szerzetesek által működtetett, megújult
Mátraverebély–Szentkút a római katolikus hívők egyik leglátogatottabb magyarországi búcsújáróhelye. A
felújítás eredményeként a kegyhely XXI. századi színvonalú, komplex vallásturisztikai központtá alakult át,
megőrizve évszázados értékeit. A körtúra kiindulási vagy végpontjaként ajánlott.
Mátraverebély Nagyboldogasszony gótikus temploma
opcionális megállóhely: a közeli tari Kőrösi Csoma buddhista Emlékpark még a katolikus zarándokok
számára is egyedi élményt jelent
Fejlesztési szükséglet: Gyalogos megközelíthetőség kiépítése Mátraverebély és Tar irányába
Szent Mihály főangyal-templom (Tar), ill. a szomszédos Tar Lőrinc udvarháza: az erődfallal körülvett,
középkori eredetű templom (csak előzetes bejelentkezéssel látogatható) egyedi élményt jelent, mellett
állnak a kalandos életű (a pásztói templomot felépítő) középkori nemes udvarházának romjai;
Kapcsolódó fejlesztési szükséglet: Tar Lőrinc udvarházának attrakcióvá történő fejlesztése
Szent Lőrinc vértanú középkori eredetű temploma (Pásztó), mellette a bencés és ciszterci monostor
maradványait bemutató romkerti műemlékövezet, az Oskolamester háza stb.
Szent Kereszt felmagasztalása templom; Szent Jakab templom; Szentkereszt kút (Szurdokpüspöki)
Kisboldogasszony templom (Gyöngyöspata): a középkori templomban az Európában egyedülálló Jézus
családfáját bemutató Jesszefa oltár (előzetes bejelentkezéssel látogatható);
Szent Imre római katolikus templom (Nagyréde)
Szent Bertalan templom és az Egyházi Kincstár (Gyöngyös), Ferences Rendház és Műemlékkönyvtár;
Zsinagóga; Gyöngyöspüspöki erődtemplom;
Sár-hegyi Szt. Anna-kápolna (Abasár)
Magyarok Nagyasszonya templom; Szent Sebek kápolnája, Naphimnusz Park (Gyöngyös – Mátraháza)
Kodály kápolna (Mátraszentimre – Galyatető)
Három falu temploma (Mátraszentimre)
Fallóskút kegyhely (Mátraszentimrei Béke királynéja templom és Mária kápolna): Árnyas fák közt, csendes
erdei környezetben található a mára már jól kiépített fallóskúti kegyhely. Forrásvizének csodatévő erőt
tulajdonítanak.

Királyok útja zarándokút: az útvonal a Gyöngyös-Verpelét-(Eger) közötti Mária-út főbb megállói és kapcsolódó
attrakciók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Szent Bertalan templom és Egyházi Kincstára (Gyöngyös) a nemrég megújult, gazdag freskósorozatról
ismert barokk templom mellett vallásturisztikai látogatóközpont ill. Magyarország második leggazdagabb
egyházi gyűjteménye is itt található
Fájdalmas Anya tiszteletének búcsújáróhelye, ferences templom (Gyöngyös)
Keresztelő Szent János születése templom (Pálosvörösmart): A templomban őrzik II. János Pál pápa
vérereklyéjét. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Magyar Pálos Rend helyi kötődésének emlékét
őrzi a Pálos tanösvény.
Szent Péter és Szent Pál Római Katolikus Templom; Szent János kápolna (Abasár), Aba Sámuel udvarháza:
Aba Sámuel XI századi királyi központjának teljes feltárása, bemutatóhely kialakítása (a zarándokúton
felkeresett templomok egy része az Aba nemzetséghez és a kora középkorhoz köthető)
Markazi Szeplőtelen Fogantatás templom
Domoszlói Szent Demeter templom: A templom a falu legrégebbi kulturális és építészeti műemléke.
Sarlós Boldogasszony temploma (Tarnaszentmária): Az Árpád-kori templom déli oldalhomlokzatát egy
Magyarországon páratlan díszítmény ékesíti, amelynek a templom építői – a kor hiedelemvilágának
megfelelően – bajelhárító hatást tulajdonítottak. Itt található Magyarország legkisebb altemploma, amely
Árpád-kori temetkezési hely volt, a szakemberek szerint az Aba-nemzetség egyik tagját temethették ide
őseink.
Római Katolikus templom (Verpelét): A település elsőszámú műemléke a későbarokk stílusú római
katolikus plébániatemplom, amely koraközépkori eredetű.
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9.

Opcionális kitérő Feldebrő felé (Szent Márton-templom kora Aba Sámuel első sirhelye, az altemplom
középkori, 11. századi freskói egyedülállóak és hazánkban a legrégebbiek)
10. Eger
Keresztek nyomában: A Kékes Turista Egyesület kezdeményezésére létrehozott túramozgalom elsődleges célja
megismertetni Gyöngyös és környékének szakrális különlegességeit, a kőkereszteket. A túramozgalom
igazolófüzetében 55 kereszt szerepel, amelyek döntő többsége Gyöngyösön található.
Útvonalak
Az élménycsomag 3 belépési ponton – (Mátraverebély), Pásztó/Tar és Gyöngyös - közelíthető meg.
A Mária kör látnivalói a jól kitáblázott Mária út mentén találhatók. Mátraverebélyről indulva, Tar – Pásztó –
Szurdokpüspöki – Gyöngyöspata – Nagyréde - Gyöngyös – Mátraháza – Galyatető – Mátraszentimre – Fallóskút
érintésével Tar településre visszaérkező, közel 100 km-es túraútvonal nagy része földúton, ösvényeken át vezet.
A nyugati és déli szakaszok lankás terepviszonyai (kb. 55 km; 128 m és 400 m tszf) az idősebbek, szabadidejükben
túrázók számára is ajánlott. A Sár-hegytől a Galya-tetőig tartó keleti szakasz (kb. 20 km; 335 m és 954 m tszf)
emelkedőkkel tarkított, közepes nehézségű túraútvonalnak számít. A befejező, északi szakasz (kb. 20 km; 193 m
és 930 m tszf) jellemzően ereszkedő jellegű, bár kisebb emelkedők Fallóskútnál, illetve Ágasvár előtt még
felbukkannak. A kör ellenkező irányban is teljesíthető, ebben az esetben a Tar-Fallóskút szakasz a közepes
nehézségű túraútvonal.
Fontos megjegyezni, hogy az északi-keleti szakasz Szentkút-Gyöngyös-Nagyréde között kijelölt, felfestett
útvonalon halad, Nagyréde-Szurdokpüspöki-Tar szakaszon viszont csak letölthető GPS track áll rendelkezésre (ez
bizonyos célcsoportok esetében nehezítő tényező lehet).
Az attrakciók döntő többsége a kijelölt túraútvonal mentén található. Ez alól kivételt képez a Három falu
temploma, amely Mátraszentimrénél észak felé, a kék kereszt túraútról (K+: Mátraszentimre-MátraszentlászlóMátraalmás) érhető el (1,3 km).
A Királyok útja zarándokút túraútvonala Gyöngyösről, illetve a Sár-hegyi elágazástól indul, s Tarnaszentmáriáig
közel 30 km-en át halad, főleg földúton, a Mária út kijelölt nyomvonalán. Domoszlóig (kb. 14 km; 141 m és 346
m tszf) lejtős terepviszonyok jellemzik, Domoszló és Kisnána között ugyanakkor viszonylag jelentős emelkedővel,
majd ereszkedővel kell megküzdeni (6 km; 170 m és 298 m tszf). Ezt követően Tarnaszentmáriáig (kb. 8 km; 158
m; 207 m tszf) lankás terepviszonyok a meghatározók, amelyet kisebb emelkedők szakítanak meg.
Tarnaszentmáriától Egerig 20 km-en halad keresztül, de verpeléti és feldebrői kitérővel kb. 30 km-re bővül.
A látnivalók nem minden esetben érhetők el közvetlenöl a kijelölt Mária útról. A pálosvörösmarti római katolikus
templom legkönnyebben Mátrafüred felől közelíthető meg vagy főúton, vagy a piros jelzésű, 3,7 km hosszú,
leginkább murvás úton és ösvényeken át vezető turistaúton. Abasáron az élménycsomagban szereplő egyházi
emlékek egymáshoz közel helyezkednek el. (Abasáron a mariaut.hu felületen két gyalogos és egy kerékpáros
helyi körtúrát is ajánlanak a zarándokoknak.) A markazi templom a településen belüli főúton vagy a mellékutakon
érhető el, míg a verpeléti templom vagy Tarnaszentmáriáról főúton, vagy a Mária út déli szakaszáról, szintén
főúton közelíthető meg. Előbbi esetében érdemes egy kis kitérőt tenni a verpeléti Vár-hegyre, amely hazánk
egyetlen, csaknem eredeti épségben megmaradt vulkáni kúpja.
A Keresztek nyomában elnevezésű csomagban szereplő kőkeresztek fő- és mellékutakról, kijelölt turistautakról
közelíthetők meg.
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Szolgáltatások
Az élménycsomaghoz kapacsolódó szálláshelyek közül elsősorban a zarándokszállásokat ajánlottak, amelyből 4
található a térségben. Létszámtól és az igénybe vett szállás- és/vagy szobatípustól, azok felszereltségétől függően
jellemzően 2500-6000 forint/fő/éj áron biztosítanak szállást, illetve ehhez kapcsolódóan akár étkezést is. A
szálláshelyeket a mariaut.hu oldal is összegyűjti és ajánlja.
Turistaházak, kulcsosházak valamelyest sűrűbben helyezkednek el, elsősorban a Gyöngyös – Galyatető – Ágasvár
tengely mentén. Ezek egy része a természet mélyén bújik meg és önellátásra rendezkedtek be, a települési
környezetben találhatóknál azonban általában tudnak étkezést biztosítani. Az árfekvésük hasonló, mint a
zarándokszállásoknál.
Magasabb árfekvésben (15-20 ezer forint/szoba/éj) a panziók biztosítanak szállást és étkezést.
Étkezés tekintetében a települések mindegyikében elérhető valamilyen szolgáltatás (étterem, büfé, vagy
kocsma).
A Mátrai Mária kör déli, valamint a Királyok útja térségének szálláshelykínálata mind minőségi, mind mennyiségi
tekintetben egyaránt szegényes. Ezekben a térségekben a szálláshelyek fejlesztése – akár más attrakciókra,
élménycsomagokra épülve – különösen kívánatos lenne, ugyanakkor ennek helyszíneinek meghatározásához
részletesebb piackutatás szükséges.
IV.1.11. ábra: Az élménycsomag szálláshelyei2

2

mariaut.hu adatai alapján
61

Megközelítés
Kiindulási pontként Mátraverebély, Pásztó/Tar és Gyöngyös javasolt. Ezek a települések közösségi közlekedéssel
is megközelíthetők, Budapesttől távolsági autóbusszal, átszállás nélkül, kb. 1-1,5 órás menetidővel érhetők el. Az
attrakciók egyedi megközelíthetősége ezeken a településeken keresztül lehetséges a Mátra kelet-nyugati és
észak-déli átjárhatóságának, valamint a közösségi közlekedés menetrendi korlátainak figyelembevételével.
Parkolók a peremtelepüléseken, az attrakciók közelében rendelkezésre állnak, ezek kapacitása változó, de
általánosságban lefedi az igényeket. A belső részeken a parkolók kapacitása jóval korlátozottabb.
Célcsoport, nehézség
A célcsoportot a zarándokturisták, azon belül leginkább a 16-60 év közötti, aktív, egészségtudatos életmódot
folytatók alkotják. A Mária kör keleti és északi útvonala jelentős szintemelkedés leküzdésével teljesíthető, így a
táv a könnyű és közepes kategóriájú túrák közé sorolható. A Mátraalja viszonylag lankás vidéke az átlag túrázók
számára is könnyen teljesíthető.
A Mária kör 4-5 nap alatt bejárható, a Királyok útja végigjárása 1-2 nap. (Természetesen a teljesítés hosszát a
miserendek, a nyitvatartási idők nagyban befolyásolhatják)
Ár és minőségi kategória
A csomag összességében alacsony árkategóriájú (20 000 Ft/nap/fő alatti összeg), amely tartalmazza a szállást,
étkezést, a múzeumi belépőjegyeket. A létesítmények többsége ingyenesen látogatható, de adományokat
elfogadnak.
Értékesítés, promóció
A Mária útra épülve az élménycsomagot a mariaut.hu felületen, valamint a helyi TDM honlapján és a települések
weboldalán érdemes promotálni. Az útleírás mellett a templomok nyitvatartási idejét, miserendjét és előzetes
bejelentkezést igénylő helyszíneknél a telefonszámokat is célszerű egy helyen összegyűjteni.
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IV.1.7 Mátra vizei
Élménycsomag neve: MÁTRA VIZEI
Érintett jármód
gyalogos, kerékpáros, (vízi)
Teljesítés módja
egyénileg
Élménycsomag bővebb leírása
A Mátrában, jellemzően a peremterületeken található tavak élmény alapú aktív felfedezése eddig kihasználatlan,
a gyalogos és kerékpáros turizmusba való bekapcsolása lehetőségeket kínál, de egyes tavaknál a vízi turisztikai
lehetőségek és nagyobb szabású fejlesztések révén jelentős öko, lovas és sportturisztikai idegenforgalom is
kialakulhat. Mindez a Mátra aktív turisztikai kínálatának új eleme lehet, jelenleg elsősorban csak Sástó
rendelkezik nagyobb vonzerővel. Ezek a tavak elsősorban lokális, regionális jelentőséggel bírnak, de a helyi
lakosság mellett az ide látogatók számára további fél- egy napos élményalapú kikapcsolódást kínálhatnak,
meghosszabbítva az itt-tartózkodást.
Az élménycsomag egyedisége ezeknek a tavaknak és környezetüknek a megismerésében, gyalogos vagy
kerékpáros felfedezésében rejlik, amelyek önálló programelemként is megjelenhetnek egy-egy térség vagy
település turisztikai palettáján. Az élménycsomag alapvetően pontszerű elemeket tartalmaz, tehát a cél nem
elsősorban ezeknek a tavaknak túraútvonalakba történő összekapcsolása, hanem helyi szinten egy komplex
programcsomaggá fejlesztése a tavak és környezetük természeti és táji adottságaira alapozva. A tavak a már
meglévő élménycsomagokba is beilleszthetők, valamint további csomagok alapját is képezhetik. Vízi turisztikai
hasznosítás is felmerülhet néhány tónál, ennek feltételeit középtávon lehet megteremteni.
IV.1.12. ábra: A Mátra vizei élménycsomag
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Vonzerők, egyediség
Az élménycsomagot 8 mátrai tó alkotja:
1.

Sás-tó és térsége: a tó és környéke már jelenleg is számos attrakcióval rendelkezik, a Mátrán belül ismert
és látogatott desztináció. A tanösvények és gyalogos túraútvonalak, valamint a mátrafüredi Harkály ház
kiállításai feltárják és bemutatják a környék táji, természeti értékeit. Az adrenalinfüggőknek az Oxygen
Adrenalin Park és a közeli HSB szolgáltatásai nyújtanak akár egész napos kikapcsolódási lehetőséget. Az
épített értékek közül a környékbeli kilátók és várromok mellett a mátrafüredi Palóc Néprajzi
Magángyűjtemény emelhető ki. Sás-tó térségében a látnivalók, attrakciók bőségesen rendelkezésre állnak,
többnapos itt-tartózkodásra alkalmas a kínálat és a már meglévő szolgáltatások is, fejlesztési szükséglet
leginkább a marketing és promóció tekintetében, valamint a közlekedési elérhetőség területén emelhető
ki (közösségi közlekedés, parkolás).
IV.1.13. ábra: Sás-tó és térsége

2.

Szent Anna-tó: a tó ugyan elmocsarasodik, de a közelmúltban kiépült aktív turisztikai útvonalak révén is a
tágabb térségében a turisták száma növekszik, mely a környéken (elsődlegesen figyelembe véve a
természetvédelmi szempontokat és lehetőségeket) fejlesztéseket is igényelhet. Vonzerőt jelent a Sár-hegyi
természetvédelmi terület, a Szt. Anna kápolna és Remete barlang; a botanikai tanösvény. Túrautak s
kerékpáros körtúra (Mária út) is érinti, s a HSB tereplovaglás szolgáltatása is itt történik.
• Fejlesztési lehetőségek: Aba Sámuel XI. századi királyi központjának teljes feltárását követően
bemutató hely létrehozása, s az ahhoz való aktív turisztikai kapcsolatrendszer kialakítása, tanösvény
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

és kerékpáros útvonalfejlesztések, kilátó- és pihenőpont kialakítás, kiegészítő kerékpáros és
longboard szolgáltatások
Nyírjes-tó: Siroktól nyugatra, országos védettségű természetvédelmi területen fekvő tó közepén
hazánkban ritka tőzegmohaláp található. A tó jelzett turistaúton megközelíthető, tanösvény kialakítása
folyamatban van. A védett természeti terület a jelzett turistautakon gyalogosan szabadon látogatható, a
láp területére viszont csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet belépni.
• Fejlesztési lehetőségek: BNPI-hozzájárulásával a gyalogos turisztikai szolgáltatási színvonal javítása, a
siroki várat meglátogatók számára kiegészítő élmény biztosítása
Markazi-víztározó: a tó mérete miatt térségi jelentőségű vonzerő, de jelenleg a hozzáférés korlátozott: csak
az engedéllyel rendelkezők horgászhatnak, csónakázhatnak, vitorlázhatnak, szörfözhetnek a tavon.
Folyamatban van a tóparti körút felújítása is. Az üdülőházak mellett aszfaltúton is lehet kerékpározni.
Alacsony vízállásnál a Pusztatemplom kövei is látszódnak. A tavat délről megkerüli a Mária-út, a településen
keresztül gyalogos körtúrával is körbejárható a tó (ld. ZöldMátra). A tó a Mátra vízi sportbázisa is lehet, akár
vitorlás gyakorlóbázisként.
• Fejlesztési lehetőségek: infrastruktúra és vízi sportok (vitorlázás, wakeboard) fejlesztése,
körültekerhetőség növelése, Pusztatemplom fejlesztése
Gyöngyös-Nagyrédei víztározó (Déli-tó): a Gyöngyöstől 1 km-re elhelyezkedő horgásztó mellett fog
elhaladni a Gyöngyöst nyugatról elkerülő út, amely Farkasmálynál fog csatlakozni a 24. sz. főúthoz. A tó
mellett jelenleg is lehet bográcsozni és sátrazni is, s itt található a Zsákai lovasudvar. A környék alkalmas a
mátrai lovasturizmus kiindulópontjának, valamint akár az öko- és vízi turizmus fejlesztésére. A tó
körbejárhatósága (gyalog, kerékpárral), a gyöngyösi elkerülő útról való megközelíthetősége fejlesztendő. A
tó gyalogtúrázók számára is elérhető (Mária út) és az Eurovelo kerékpáros útvonalról is kialakítható a
kapcsolat, így a tó bekapcsolható a térségi túraútvonalakba is.
• Fejlesztési
szükséglet:
kerékpárút
kiépítése,
futópálya
kialakítása,
útvonalak
kiépítése/kitáblázása/felfestése (lovas, kerékpáros és gyalogos)
Búzás-völgyi-tó: A Recsk és Szajla között fekvő, jelenleg horgásztóként hasznosított 60 hektár területű
víztározó gyalogosan és járművel is körbejárható, s kerékpáron is elérhető. A tó adottságai komolyabb aktív
turisztikai tevékenységre is alkalmasak, ehhez infrastrukturális fejlesztések is szükségesek ill. a lehetséges
vízügyi, természetvédelmi korlátozó tényezők figyelembe vételével fejlesztési koncepció megalkotása. A tó
keleti partja a Kisfüzes-Sirok közötti potenciális lovastúraútvonal része is lehet. A tó mellett felparcellázott
területek funkcióváltása, új funkciók létesítése révén a tó szervesen bekapcsolódhatna a térségi aktív
turizmusba is.
• Fejlesztési lehetőségek: a tó megközelítésének javítása (útminőség fejlesztése), hosszabb távon a
recski horgásztó többcélú, aktív turisztikai hasznosítása, kerékpáros útvonal fejlesztése Recsk-SzajlaBükkszék között ill. a tó megkerülésével. A településrendezési terv megalapozó vizsgálata szerint a tó
melletti felparcellázott üdülőterületekre napjainkban már nincs igény, feladat a terület rendezése, új
funkciók megtalálása.
Maconkai-víztározó: A Mátra hegység északi lábánál fekvő tórendszer jelenleg a természetközeli,
családbarát horgászturizmus terepe, ahol már korábban is jelentős turisztikai fejlesztéseket fogalmaztak
meg. A víztározóhoz kapcsolódó fejlesztések a Nógrád-Novohrad Geopark fejlesztéseihez is kapcsolódnak.
Ugyanakkor a tó partjáról induló piros turistajelzésen keresztül a tó mátrai gyalogos túrák induló vagy
végpontja lehet, hiszen távolsági autóbusszal is elérhető, illetve parkolási infrastruktúra is kiépült. Mátrai
kerékpáros útvonalak kiindulópontjaként is szolgálhat.
• Fejlesztési lehetőségek: vízi turisztikai központ csónakkölcsönzéssel és kiegészítő
csónaktúrapontokkal; kerékpáros központ, kölcsönző és szerviz, aktív öko-park arborétumszerű
fejlesztéssel, kerékpáros-, futó- és turisztikai körpálya, vízparti és vízi tanösvény létesítése.
Hasznosi-víztározó: Hazánk legmélyebb mesterséges tava jelenleg kedvelt horgászvíz, bár a használatára
szigorú korlátozások vonatkoznak, és épített utak sem vezetnek körbe. A 2019-ben felülvizsgált pásztói
Integrált Településfejlesztési Stratégia a tavat és környezetét önálló akcióterületként definiálta, ahol a
turisztikai szolgáltatások fejlesztésére a jövőben kiemelt hangsúlyt kívánnak fektetni.
• Fejlesztési lehetőségek: részletes turisztikai fejlesztési program kidolgozása a víztározó környéke, a
vár, a Nyikom és Gombás tetői sportreptér hasznosítására, bemutatására, ökoturisztikai tanösvények
kialakítása a víztározó térségében, a megközelíthetőség javítása, turisztikai szolgáltatások fejlesztése
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Útvonalak
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Sás-tó: a tó Mátrafüredről gyalogosan a Cincér tanösvényen közelíthető meg, amelynek tematikája
szorosan kapcsolódik a Harkály Ház kiállításához. A 8 állomásos tanösvény teljes hossza 3,5 km, előre
meghirdetett időpontokban szakvezetett túrák vannak. Sástóról az 1,7 km-es Béka tanösvény visz a
Sástó kilátó érintésével a Farkas-kút forrásig. Sástóról a sárga jelzésű turistaúton érhető el a Muzsla
kilátó (kb. 1,5 km; 470 m és 514 m tszf között), illetve a Rákóczi-forrásnál észak felé fordulva a Hanákkilátó (kb. 2,2 km; 471 m és 585 m tszf között). Sástóról nyugat felé, nem jelzett, de kitaposott ösvényen
közelíthető meg az Eremény-tető (kb. 1,7 km; 495 m és 519 m tszf között).
Gyöngyös-Nagyrédei-víztározó (Déli-tó): A tó Gyöngyösről jelenleg elsősorban gépjárművel közelíthető
meg. A tótól délre halad a Mária út Ecséd-Abasár szakasza, amelyről pár száz méteres kitérővel, földúton
gyalogosan is elérhető. A Déli-tó aktív turisztikai megközelíthetőségének fejlesztése az elkövetkező évek
feladata.
Szent Anna-tó: A tó a 7 km hosszú, Mátrafüred és Gyöngyös között vezető Mandula botanikus
tanösvényen át – amely a Mária út egy szakaszán fut - közelíthető meg, míg Abasárról a sárga jelzésű,
szintén a Mária úton futó turistaúton (kb. 2 km; 192 m és 345 m tszf között) érhető el. Ez utóbbi
településről a „Kerékpárral a Mária Úton” elnevezésű projekt keretében kidolgozott abasári kerékpáros
körtúra (15,3 km) is érinti a tavat.
Markazi-tó: A tavat délen kerüli meg a Mária út, ill. a települési körtúra is kitáblázott. A tó a
későbbiekben a vízi turizmus bázisa is lehet, mátrai kerékpáros és gyalogos túraútvonalakba való szerves
bekapcsolása a zöld gyalogos és kerékpáros túraútvonal mentén lehetséges.
Nyírjes-tó: A tó az Országos Kéktúra útvonaláról Siroknál letérve, a K+ jelzésű úton (Sirok, Nyírjes-tó; kb.
600 méter; 161 m és 228 m tszf között) közelíthető meg. Gyalogosan szabadon látogatható, de a tó
védett természeti területen fekszik, a látogatást megelőzően célszerű egyeztetni a Bükki Nemzeti Park
Igazgatósággal, mint a terület természetvédelmi kezelőjével. Tanösvény kialakítása folyamatban van.
Búzásvölgyi-tó: A tó Recskről a Parádi-Tarna-patakkal párhuzamosan futó rossz minőségű műútról
érhető el (kb. 1,7 km), földúton gyalogosan és terepkerékpárral is körbejárható.
Maconkai-víztározó: A tó a 23. sz. főútról, ill. annak maconkai bekötőútjáról kiválóan elérhető, akár
helyközi autóbuszokkal is. A víztározó körül gyalogos ösvényen körbejárható, részben bebiciklezhető.
Hasznosi-tározó: A tó kedvelt horgászvíz, de használatára szigorú korlátozások vonatkoznak, épített
utak sem vezetnek körbe, noha a helybéliek valamennyi partszakaszán kitaposták a legcélszerűbb
ösvényeket. Mivel a tó több ezer háztartás ivóvizét biztosítja, így körültekintő hasznosítására részletes
turisztikai fejlesztési program kidolgozása szükséges.

Szolgáltatások
Aktív turisztikához kapcsolódó szálláshelyek és egyéb szolgáltatások széles palettája Sástón érhető el. A Sástó
Hotel (2 fő/3 éj, reggelivel együtt 70 ezer forinttól) és Kemping (faházak 9000 forint/fő/éjtől reggelivel;
lakókocsihely 3000 forint/kocsi/éjtől, sátorhely 1500 forint/sátor/éjtől), valamint a Mátra tábor (5300 ft/fő;
csoportoknak 18990 Ft/fő/4 éjtől) közvetlenül a tó mellett biztosít szálláshelyet. A közeli Mátrafüreden és
Mátraháza irányában számos egyéb szálláslehetőség is van, melyek számára a Sás-tó környéke kiváló néhány
órás kirándulóhely. Étkezési lehetőséget a szálláshelyek, valamint a Sástó Étterem biztosít. Az Oxygén Adrenalin
Park szolgáltatásai ún. kőpengőkért (1 kőpengő 600 Ft) vehetők igénybe, de lehetőség van ezek csomagban
történő megvásárlására is (6000 forinttól). A kilátók közül a Sástó kilátó 400 Ft/fő ellenében látogatható, a többi
ingyenes. Mátrafüreden a Harkály Ház 1200 forintért, a Palóc Néprajzi Magángyűjtemény 600 forintért
tekinthető meg.
A jelenleg horgásztóként üzemelő tavak közül a Maconkai-víztározónál (600 forint/éj áron) és a Búzás-völgyitónál sátorhely bérelhető; büfé, étterem általában mindegyiknél működik. A többi tó esetében a környék
szálláshelyei – elsősorban vendégházak, panziók – biztosítanak szállást.
Megközelítés
Az élménycsomag elemei önállóan, egy-egy település vagy térség turisztikai attrakcióira felfűzve definiálhatók,
ezért megközelíthetőségük az adott desztinációval együtt kezelendő.
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Sástó közösségi közlekedéssel Gyöngyösről Mátrafüreden keresztül 20 perc alatt elérhető, míg
személygépjárművel a 24. sz. főúton közelíthető meg. Parkoló a turisztikai központnál található (fizetős), de
ennek kapacitása eléggé véges. További nagyobb parkolók Mátrafüreden állnak rendelkezésre. Az Oxygén
Adrenalin Park is rendelkezik saját parkolóval. A mátrafüredi kisvasúttól gyalogosan érhető el.
A Szent Anna-tó a környező településekről (Gyöngyös, Abasár, Mátrafüred,) gyalogosan érhető el. Közösségi
közlekedési kapcsolatot Gyöngyös érintésével a távolsági autóbuszjáratok biztosítják. Személygépjárművek
számára az említett települések belterületén állnak rendelkezésre parkolók.
A Nyírjes-tó közösségi közlekedéssel a 24. sz. főúton közlekedő távolsági autóbuszok Sirok, Nyírjes út
megállójától gyalogosan érhető el; személygépjárművel a tó nem látogatható.
A horgásztavakat leginkább gépjárművel lehet megközelíteni, a parkolási lehetőséget, a parkolás módját a tavak
üzemeltetője határozza meg.
Célcsoport, nehézség
A Mátra vizei élménycsomag elsődleges célcsoportját a kisgyermekes, aktív életmódot folytató családok,
valamint az idősek alkotják. A Markazi-tó esetében a vízisportok iránt érdeklődők is potenciális szegmenst képez,
míg a Déli-tónál vagy a Búzásvölgyi tónál a lovas turisták számára is van programlehetőség.
A tavak önmagukban fél-egy napos kikapcsolódást tesznek lehetővé. Ez alól már jelenleg is kivételt képez Sástó,
melynek térségében 2-3 vendégéjszaka eltöltésére is elegendő programelem áll rendelkezésre. A tervezett
fejlesztések rövid- és középtávon elsősorban a Szent Anna-tóhoz és a Markazi-tóhoz kapcsolódva indukálhatnak
vendégéjszakaszám-emelkedést, míg a Hasznosi-tározó hosszú távon rejt magában jelentősebb fejlődési
potenciált.
Ár és minőségi kategória
A csomag összességében alacsony árkategóriájú (20 000 Ft/nap/fő alatti összeg), amely tartalmazza a szállást,
étkezést. Sástón az Adrenalin Park, illetve a Hegyi Sportok Bázisának programlehetőségei extra költségként
merülnek fel.
Értékesítés, promóció
Az élménycsomag jelenleg nem létezik. Az egyes tavakat, a rájuk fűzött élménycsomagot a helyi TDM honlapján,
a települések és a horgásztavak saját weboldalán, valamint a környező szálláshelyeken érdemes promotálni.
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IV.1.8 KörMátra
Élménycsomag neve: KÖRMÁTRA
Érintett jármód
kerékpár (országúti, gravelbike, trekking, e-bike)
Teljesítés módja
egyénileg vagy szervezett módon, instant túra, vándortábor
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag a Mátra körbekerékpározását foglalja magában (egyre nagyobb részben kiépített
kerékpárúton, de teljesíthető országúton is), érintve a Mátra legjelentősebb látványosságait. Ez Magyarország
egyik leglátványosabb kerékpáros körtúrája, országúti kerékpárosversenyek helyszíneként is ismert. A túra egy
része a már 27 alkalommal megrendezett Mátrakör rendezvény útvonalát fedi le. A körtúra 150-180 km, 3-5
napos élményt nyújt (napi 40-60 km tekeréssel). Teljesíthető csillagtúraszerűen a Központi-Mátrából, akár
folyamatosan minden nap más szállással, de szakaszonként vagy ellenkező irányban is. A Mátrafüred-Mátraháza
szakasz közlekedésbiztonsági okok miatt kihagyható. Az útvonal alkalmas bringásvándortábor szervezésére is.
IV.1.14. ábra: A KörMátra élménycsomag

Vonzerők, egyediség
A túra felkapaszkodik az emblematikus csúcsokra (Kékes, Galyatető, siroki Várhegy), végigmegy a mátrai
borvidéken, meglátogatja a legjelentősebb települési látnivalókat (Gyöngyös, Pásztó, Parádfürdő, Tar,
Gyöngyöspata, Kisnána), végigmegy a Zagyva és a Tarna völgyben, csodálatos kilátást nyújt mind a hegyláb felől
a Mátrára, mind onnan a környező területekre. A túra tartalmaz néhány opcionális leágazást is a főkörről (pl.
Recsk Nemzeti Emlékhely, Ilona-völgyi vízesés, Sás-tó, Mátraverebély-Szentkút).
Az alapprogram 3 nap alatt teljesíthető, mely tartalmazza a kilátókat (galyatetői, kékesi, sóstói, ill. a siroki vár), a
fő közlekedési út menti látnivalókat (Pásztó és Gyöngyös belváros, gyöngyöspatai és tarnaszentmáriai templom,
Kisnánai vár, Parádfürdő. Nagybátonyi indulás esetén a tari és mátraverebélyi nevezetességeket is).
A hosszabb, 5 napos csomag tartalmazza az opcionális leágazások teljesítését, ill. több útközbeni látványosság
felkeresését (pincék, Adrenalin park, szurdokpüspöki bivalyrezervátum, tari buddhista emlékpark). Amennyiben
kerékpáros bikepark létesül, igény szerint az is bevonható opcionális programként.
Fejlesztési javaslat: bike park(ok) létesítése, kerékpáros szervízpont-hálózat bővítése
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Útvonalak
A túra alapvetően a frissen kiépített (ill. felújított) kerékpárutakon és jelzett kerékpáros útvonalakon halad, s
néhol alternatív útvonalakon is teljesíthető (pl. Pásztó-Galyatető között közúton vagy Nagybátonyon keresztül a
kék MTB-n). Az útvonal délen főleg az Eurovelo14-en (Gyöngyöspata-Verpelét között, hamarosan táblázással
ellátott közutakon, középtávon kiépített kerékpárúton), nyugaton a Zagyva völgyi Palócok völgye kerékpárúton
(Szurdokpüspöki-Pásztó-Nagybátony között a frissen megépült szakaszon), keleten a Tarna völgyi kerékpárúton
(Sirok-Verpelét között, frissen megépült szakaszon) halad. Északi szakaszán több alternatíva is rendelkezésre áll:
országúti kerékpárosoknak a 2408. sz. ill. a 24. sz. közúton Pásztó-Galyatető-Kékestető-Parád-Sirok szakaszon,
túrakerékpárosok számára alternatívaként pedig a Nagybátony-Mátraalmás-2408. sz. út között az kék MTB
vonalán. Az út kerékpáros infrastruktúra hiányában Kékestető és Sirok között a 24. sz. főúton halad,
Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata között pedig az alacsony forgalmú 2406. sz. úton. Az opcionális leágazások
közül az Ilona-völgyi vízeséshez jelzett kerékpáros útvonal vezet, a Recsk Nemzeti Emlékhely, és MátraverebélySzentkút kisforgalmú úton közelíthető meg. Sástó/Adrenalin park viszont csak a nagy forgalmú 24. sz. főúton
érhető el.
A fejlesztendő szakaszok: 2408. sz. burkolatjavítása, Mátrafüred és Sirok közötti kerékpáros infrastruktúra
fejlesztése, Eurovelo14 kijelölése/kiépítése
Szolgáltatások
A csomag elsősorban saját kerékpáron ajánlott, de helyben bérelt kerékpárral is teljesíthető. A Mátrában több
mint 30 szálláshelyen van lehetőség kerékpárbérlésre, ennek több mint fele a Felső-Mátrában van (négycsillagos
szállodák, panziók és vendégházak). Kerékpárosbarát szálláshelyként a mátraszentlászlói Kétkerék Vendégház a
legismertebb. Csillagtúraként való teljesítés esetén Mátraszentimre, Parádsasvár, Mátraháza és Mátrafüred
szálláshelyei javasolhatók. Vándortáborok, baráti társaságok esetén turistaházak, vendégházak, kempingek is
rendelkezésre állnak. Alapvetően a csomag az utóbbiakat veszi alapul. Pásztói indulás esetén – a csoport
nagyságától is függően – a Galyatető Turistacentrum/Rudolftanya turistaház/parádsasvári kemping, valamint a
siroki (5 napos csomag esetén) és a sástói kemping ajánlott az alacsony árkategóriájú csomagban. A magasabb
árkategóriájú csomagban elsősorban vendégházak javasoltak. Igény esetén az utolsó esti szállás a farkasmályi
pincesornál (Regélő Borház Csárda, Sziluett Borhotel) is tölthető.
Fejlesztési feladat: kempingek fejlesztése, kerékpárosbarát szálláshelyek minősítése, fejlesztése, szolgáltatók
bevonása, túravezetés szervezése
Megközelítés
Kiindulási pontként Gyöngyös ill. Pásztó/Nagybátony vasútállomás javasolt, amelyek Budapesttől kb. másfél órás
útra vannak, de csak átszállással érhetők el. Csillagtúra esetén a Központi-Mátrában található szálláshely javasolt,
amely autóval és távolsági busszal (kerékpárbérlés esetén) is elérhető.
Célcsoport, nehézség
A célcsoport elsősorban a 16-40 éves korosztály (e-bike esetében szélesebb célcsoport). Vannak megerőltetőbb
részek (elsősorban a Mátrakeresztes-Galyatető, Mátraháza-Kékestető, Pálosvörösmart-Sástó, ill. opcionális
kitérőként a Sirok-Siroki vár), de az út nagy része kis és közepes nehézségű.
Ár és minőségi kategória
A csomag összességében alacsony árkategóriájú (20 000 Ft/nap/fő alatti összeg), amely tartalmazza a szállást,
étkezést, a belépőjegyeket (Adrenalin park kivételével). A túravezetés és kerékpárbérlés költsége többletként
jelentkezik.
Értékesítés, promóció
A csomag jelenleg nem létezik. Ajánlott promóciós megoldás: bringasvandor.hu (kerékpáros vándortáborként
való bejegyzés esetén), térségi turisztikai és kerékpáros honlapok.
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IV.1.9 BringásMátra
Élménycsomag neve: BRINGÁSMÁTRA
Érintett jármód
kerékpár (MTB, trekking, e-bike)
Teljesítés módja
egyénileg vagy szervezett módon, túravezetés is lehetséges
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag a Mátra erdei kerékpáros útvonalainak felfedezését foglalja magában, mely Magyarország
leglátványosabb hegyikerékpáros túraútvonalait tartalmazza. A túrák egymás utáni napokon, de egyedileg is
teljesíthetők.
IV.1.15. ábra: A BringásMátra élménycsomag

Vonzerők, egyediség
A túrák főleg az érdekes és izgalmas útvonalakat járják be, ahol nem a hagyományosan értelmezett vonzerők,
hanem maga az út az élmény. Egyes túraútvonalak (ezeknél külön jelezzük) célzottan keresnek fel természeti és
épített attrakciókat is. Amennyiben kerékpáros bikepark létesül, igény szerint az is bevonható opcionális
programként, ill. az útvonalak annak irányába kiterjeszthetők.
Fejlesztési javaslat: bike park(ok) létesítése, kerékpáros szervízpont-hálózat bővítése, fedett kerékpáros pihenők
létesítése, esetleg szervizponttal, vízvételi lehetőséggel, WC-vel, különösen a természetbe történő belépési
pontoknál
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Útvonalak
A túrák alapvetően a felfestett erdei kerékpáros útvonalakon haladnak, esetleg egyes szakaszok közúton vagy
nem jelzett erdei úton. Javasolt útvonalak:
1.

Cartographia turista- és kerékpáros térkép által ajánlott útvonalak: a 2020-ban kiadott Mátra
turistakalauz, ill. az elsőként a Mátra vonatkozásában kiadott kerékpártúrákat jelző térkép alapján sokak
számára teljesíthető útvonalak járhatók be, akár egyénileg, akár csoportosan (családosoknak is ajánlott):
a. Nyugati-Mátra (95 km, Gyöngyös-Gyöngyösoroszi-Fallóskút-Pásztó-Nagybátony-kék MTB jelzésen
Görgői útig-Gyöngyös – opcionális kitérőként Hollókő, Sámsonháza, Szentkút, Maconka,
Fenyvespuszta és Rudolftanya
Javasolt 2 napos túraként megtenni.
b. Keleti-Mátra (115 km, Gyöngyös-Gyöngyösoroszi-Bagolyirtás-Mátraszentimre-MátraalmásParádsasvár-Parádfürdő-Várbükk-Négyeshatár-Mátrafüred-Gyöngyös) – opcionális kitérőként
Rudolftanya, Szuha, Bodony, Parádóhuta, Pisztrángos-tó, Ilona-völgyi-vízesés, recski Nemzeti
Emlékpark, Kékestető
Javasolt 2-3 napos túraként megtenni.
c. Felső-Mátra (50 km, Gyöngyös - kisvasúttal Szalajkaház- Mátraszentimre-Galyatető-Görgői útGyöngyös – opcionális kitérőként Ágasvári turistaház
2. Mátrai Kék végigjárása (ld. a KékMátra élménycsomagban, Nagybátony vá.-Mátraalmás-Görgői útNégyeshatár-Várbükk-Recsk) – opcionális kitérőként Fenyvespuszta, Rudolftanya, Galyatető, Kékestető
Ilona-völgyi-vízesés, recski Nemzeti Emlékpark)
3. Kelet-Mátrai zöld végigjárása (25 km, Markaz-Várbükk-Ilona völgyi vízesés-Parádfürdő) – opcionális
kitérőként recski Nemzeti Emlékpark, Hurok-út és Pisztrángos-tó
4. Középső-Mátrai zöld végigjárása (20 km, Gyöngyös-Gyöngyössolymos-Szalajkaház-MátraszentimreSípark)
5. Szalajka-kör
(31km,
Farkasmály-Gyöngyössolymos-Szalajkaház-Nagy-Halmaj-rét-LajosházaGyöngyössolymos-Farkasmály) – az útvonal egy része (Nagy-völgy) nem felfestett útvonalon, hanem régi
vasútvonalon haladó gyalogos túraösvényen halad (a Tekerj a zöldbe esemény útvonala is)
Vannak olyan túrák, melyek részben vagy nagy részben nem jelzett útvonalon haladnak, ezek szervezett túrákon
javasoltak (pl. a Tekerj a zöldbe esemény útvonalaként). Ilyen volt például 2020-ban a 35 km-es, FarkasmályPipishegy repülőtér-Szent Anna tó-Benehát-Kis-kő-Kékestető-Mátraháza-Farkas kút-Sástó-MátrafüredFarkasmály túra3 Ezeken felül további potenciális útvonalak is kialakíthatók (pl. e-bike útvonalak).
A fejlesztendő szakaszok: 2408. sz. burkolatjavítása, erdei kerékpáros útvonalak burkolatjavítása, kijelölése (pl.
Négyeshatár-Kékestető, Fallóskút-Ágasvár-Mátrabérc-Mátraszentlászló-Rudolftanya-elágazás, Hurok úton és
odáig – ezek kerékpározásra javasolt útvonalként már ma is térképen jelöltek)
Szolgáltatások
A csomag elsősorban saját kerékpáron ajánlott, de helyben bérelt kerékpárral is teljesíthető. A Mátrában több
mint 30 szálláshelyen van lehetőség kerékpárbérlésre, ennek több mint fele a Felső-Mátrában van (négycsillagos
szállodák, panziók és vendégházak). Csillagtúraként való teljesítés esetén Mátraszentimre, Parádsasvár,
Mátraháza és Mátrafüred szálláshelyei javasolhatók. A HSB e-bike bérlési lehetőséget és szervezett túrákat is
szolgáltat
Fejlesztési feladat: kerékpárosbarát szálláshelyek minősítése, fejlesztése, szolgáltatók bevonása, túravezetés
szervezése. Javasolt lenne Gyöngyösön, a 24. sz főút mellett haladó kerékpárúthoz közel kerékpáros centrum
létrehozása, ahol kerékpáros szolgáltatások igénybe vehetők (pl. kerékpár, e-bike bérlés, szerviz, zuhanyzó,
túravezetés)
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Megközelítés
Kiindulási pontként elsősorban Gyöngyös, nyugaton Pásztó vagy Nagybátony vasútállomás javasolt, amelyek
Budapesttől vasúton kb. másfél órás útra vannak, de csak átszállással érhetők el. Egyes túrák Markazról, Recskről
kiindulva is teljesíthetők, ahol parkolási lehetőség is van. Mátraszentimre elsősorban autóval érhető el. Kisvasúti
végállomások is potenciális indulási helyszínek, Gyöngyösről a kisvasúton kerékpárszállítás lehetséges. Több
napos csillagtúra esetén Gyöngyösön (pl. Farkasmály, Mátrafüred) ill. a Központi-Mátrában található szálláshely
javasolt, amely autóval és távolsági busszal (kerékpárbérlés esetén) is elérhető.
Célcsoport, nehézség
A célcsoport elsősorban a 16-50 éves korosztály (e-bike esetében szélesebb célcsoport), azon belül is főleg a
kihívásra vágyó kerékpárosok. Vannak megerőltetőbb és közepes nehézségű szakaszok is.
Ár és minőségi kategória
A csomag összességében alacsony árkategóriájú (20 000 Ft/nap/fő alatti összeg), amely tartalmazza a szállást,
étkezést. A túravezetés és kerékpárbérlés költsége többletként jelentkezik.
Értékesítés, promóció
A csomag jelenleg nem létezik, egyes túrák a Mátra Biker SC szervezésében zajlanak. Ajánlott promóciós
megoldás: térségi turisztikai és kerékpáros honlapok.
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IV.1.10 LovasMátra
Élménycsomag neve: LOVASMÁTRA
Érintett jármód
lovas
Teljesítés módja
egyénileg vagy szervezett módon, túravezetéssel
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag a Mátra belovaglását foglalja magában. Ez Magyarország egyik különleges lovas helyszíne,
hiszen hegyi szakaszokat és nagyszerű panorámát is tartalmaz. Az élménycsomag jelenleg elsősorban a ma is
működő szolgáltatókhoz kapcsolódik, az infrastruktúra fejlesztés alatt áll. Középtávon komolyabb fejlesztések is
megvalósíthatók.
Vonzerők, egyediség
A fő vonzerő a Mátra ill. a siroki Vár-hegy látványa, ill. a csendes, nyugalmas környezet. A lovastúrák nem
elsősorban vonzerők felkereséséről szólnak, az út maga adja az élményt.
Útvonalak
Az élménycsomag alapvetően három útvonalra épül, de hosszabb távon a Mátra körbelovaglása is fejleszthető:
1. Eurohorse útvonalhoz kapcsolódóan Mátranovák - Ivád (piknik) – Kisfüzes - Bükkszék – Szilvásvárad vonal
részeként, mely érinti a térséget, s az ezen haladó túrázók számára 1-1 napos programot nyújt:
a. Kisfüzes-Sirok-Kisfüzes (Sirokon már van kiépített lovastúra megállóhely. Az útvonal akár a Búzásvölgyi tó keleti partjának érintésével is megvalósítható)
b. Kisfüzes-Parád Cifra istálló-Kisfüzes (Parádon már van fedetlen lókikötő)
c. Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske és Bodony térségében körtúra kialakítása
2. Mátrán keresztül haladó túra Gyöngyös, Zsákai lovasudvar-Parád-Kisfüzes között, mely akár Szilvásvárad
vagy Eger felé folytatható is. Ez középtávon jöhet létre.
3. Nyugat-Mátrában Petőfibánya-Gyöngyöspata, Tóth-tanya - Pásztó, Sidi-tanya között, ill. tovább
Mátrakeresztesig lehetséges útvonal meghatározása (utóbbi még nem hatósági nyilvántartásba vett
lovas szolgáltató). Ez középtávon jöhet létre. Pásztó - Galyatető – Parádsasvár útvonal is bevonható ebbe.
A fejlesztendő szakaszok: jelenleg jelzett lovasútvonalak nincsenek, az Eurohorse útvonalhoz kapcsolódó
útvonalak sincsenek kialakítva, a 2. és 3. útvonal még terv szintjén sem létezik, fedett vagy fedetlen lókikötők
kialakítása is szükséges lehet.
Szolgáltatások
Jelenleg lovas turisztikai szolgáltatók alig vannak, bővítésük és összekapcsolásuk szükséges. Egyes
lovastanyák/lovasudvarok turisztikai szolgáltatóvá válása szükséges, hogy valódi mátrai útvonalakban lehessen
gondolkozni.
Fejlesztési feladat: lovasbarát szálláshelyek minősítése, szolgáltatók bevonása, túravezetés szervezése,
túravezetők képzése, lovastúrázáshoz szükséges alapvető eszközök beszerzése
Megközelítés
Kiindulási pontként Gyöngyös ill. Kisfüzes javasolt (a 3. útvonaltervnél bármely helyszín). Gyöngyösön a kiépítés
alatt lévő nyugati elkerülő mentén fekvő Zsákai lovasudvar. Kisfüzes autóval Pétervásárán keresztül érhető el.
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Célcsoport, nehézség
A célcsoport elsősorban a 15-60 éves, gyakorlott lovasok. Az út nagy része kis és közepes nehézségű.
Ár és minőségi kategória
A csomag összességében közepes árkategóriájú (50.000 Ft/nap/fő alatti összeg), mely tartalmazza a szállást,
étkezést, a túravezetést.
Értékesítés, promóció
A csomag jelenleg nem létezik. Ajánlott promóciós megoldás: térségi turisztikai honlapok és országos
lovasturisztikai honlapok.
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IV.1.11 KalandMátra
Élménycsomag neve: KALANDMÁTRA
Érintett jármód
gyalog, kerékpár, egyéb
Teljesítés módja
egyénileg vagy szervezett módon
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag a Mátra adrenalindús élményeit fűzi csomagba. Ez Magyarország egyik legkülönlegesebb
kifejezetten hegyi programokat nyújtó helyszíne, amely nemcsak élményeket, hanem egészséges környezetet
és nagyszerű panorámát is ad. Az élménycsomag elemei területileg is koncentráltak a Központi-Mátra
térségében. Az élménycsomag elemei más élménycsomagokhoz kapcsolódó, kiegészítő elemként is
értelmezhetők. A szolgáltatások a mátrai wellness és konferenciaturizmushoz is kapcsolhatók. Az élménycsomag
további élményelemekkel erősíthető.
Vonzerők, egyediség
A fő vonzerő a Mátra egyre bővülő kínálata. A meglévő attrakciók továbbiakkal kiegészíthetők. Jelenlegi főbb
vonzerők:
1. Adrenalin Park szolgáltatásai
2. HSB szolgáltatásai
3. Kékestető-Mátrafüred közötti rollerpálya (a HSB által kialakított és a szolgáltatásaként igénybe vehető
7 km hosszú, 700 m szintkülönbségű és 6 féle eszközzel használható pálya Magyarország leghosszabb
ilyen pályája)
4. Holló-kő sziklamászó útvonal
5. Siklóernyő starthelyek Cseplye-tetőn és a Nyikom-hegyen
Fejlesztési szükségletek: további attrakció- és szolgáltatásfejlesztés, különösen Kékes térségében. Többek között
via ferrata és zipline útvonalak, mászóhelyek és extrém kerékpáros és egyéb eszközökkel használható útvonalak,
infrastruktúrák is szóba jöhetnek.
Útvonalak
Az élménycsomag elemei pontszerű attrakciókat tartalmaznak, amelyek akár célzottan felkereshető, de egy-egy
élménycsomaggal, túrával is kombinálhatók, növelve ezzel az élményszerűséget.
Szolgáltatások
A HSB mint széles spektrummal rendelkező szolgáltató a legfontosabb szereplő, valamint helyben az Adrenalin
park kínál számos szolgáltatást.
Megközelítés
Kiindulási pontként Mátrafüred és az Adrenalin park javasolt. A HSB Mátrafüreden működik.
Célcsoport, nehézség
A célcsoport elsősorban a 15-60 éves korosztály, elsősorban a fiatal felnőttek és a gyermekes családok. Fontos
célcsoportot jelentenek a wellness szállók vendégei, legalább fél-egynapos programként.
Ár és minőségi kategória
A csomag összességében közepes árkategóriájú (20 000-50 000 Ft/nap/fő közötti összeg), attól függően, hogy a
résztvevők milyen programokat és ellátást választanak.
Értékesítés, promóció
A csomag jelenleg önállóan létező attrakciókat kapcsol össze. Ajánlott promóciós megoldás: térségi turisztikai
honlapok. Jelenleg a TDM honlapján keresztül ezek a szolgáltatások elérhetők.
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IV.1.12 Mátrai vándor
Élménycsomag neve: MÁTRAI VÁNDOR
Érintett jármód
gyalogos, kerékpáros, hosszabb távon akár lovas
Teljesítés módja
vándortáborok keretében
Élménycsomag bővebb leírása
Az élménycsomag az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatásával szervezett
Vándortábor Programhoz kapcsolódik. A Mátrában jelenleg is működik egy igen népszerű erdei vándortábor,
javasolt új vándortábor útvonalakkal kialakítása különböző tematikák szerint (erdei, bringás, zarándok, hosszabb
távon akár lovas). A programnak megfelelően a vándorutak körtúrákkal kombinálva egy hetes (7 nap / 6 éjszaka)
itt-tartózkodást tesznek lehetővé az általános iskolák felső tagozatos diákjainak és a középiskolás korosztálynak.
IV.1.16. ábra: A Mátrai vándor élménycsomag

Vonzerők, egyediség
A Mátrai vándor élménycsomag túraútvonalai a Mátra főbb természeti és épített értékeit tárja fel. A
zarándoktábor útvonala Mátraverebély, Gyöngyös, illetve Tarnaszentmária között a főbb egyházi emlékhelyeket
keresi fel. Az erdei vándor és a bringás vándor útvonalak inkább a természeti értékekre fókuszálnak, azaz a
természeti környezetet, hegycsúcsokat és völgyeket járja be. A vándortáborok elején vagy végén javasolt a
kisvasutakat is bekapcsolni élményelemként.
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Útvonalak
Az országos Vándortábor Programban jelenleg a Tar és Szalajkaház közötti gyalogos erdei vándortábor szerepel.
A kb. 60 km-es túraút az egyik legtöbb kihívást tartalmazó vándortábor útvonal, amely a következő etapokból
áll:
1.
2.
3.
4.
5.

nap: Tar, vasútállomás – Felső-Csevice-kút – Fenyvespuszta; 5,3 km
nap: Fenyvespuszta – Óvár – Mátrakeresztes – Vidróczki-barlang – Fenyvespuszta körtúra; 16,9 km
nap: Fenyvespuszta – Ágasvár – Galyatető; 13,3 km
nap: Galyatetői pihenőnap: Piszkéstetői Csillagászati Obszervatórium, Galya-kilátó
nap: Galyatető – Mátraszentimre – Szalajkaház; 13,3 km (Opcionális útvonal: Galyatető – Nyesettvár –
Szalajkaház; 5,7 km)
6. nap: Szalajkaház – Sástó – Szalajkaház körtúra; 19,3 km (Opcionális útvonal: Szalajkaház – Mátraháza –
Kékes – Mátraháza – Szalajkaház; 21,8 km)
7. nap: Szalajkaház – Gyöngyössomos – Gyöngyös kisvasúttal
A Mátra adottságai alkalmasak arra, hogy legalább még egy mátrai gyalogos erdei vándortábor kialakításra és
bevezetésre kerüljön. Javasolt útvonal a Keleti-Központi-Mátra, Mátrafüred, kisvasúti végállomással. Az
Országos Kéktúra, a Rákóczi Jelvényszerző túramozgalom útvonala, valamint az Ilona-völgyi tanösvény
bővelkedik látnivalókban.
Figyelembe véve a szálláshelykínálatot két útvonal javasolt: Parádfürdő – Kékestető – Mátraháza – Sástó –
Mátrafüred – Gyöngyös szakasz, amelynek fő tengelyét a Rákóczi turistaút képezheti. A Mátrafüred – Gyöngyös
közötti szakasz kisvasúttal is teljesíthető. Másik alternatíva lehet Bükkszékről indulva Sirok, Recsk és Parádfürdő
között, akár körtúrákkal kombinálva.
A Zarándok vándortáborokat országos szinten jelenleg 3 útvonalon tartják, amelynek legkeletebbi pontja
Mátraverebély-Szentkút. Jó lehetőség innen tovább, a Mátrán keresztül zarándok vándortábor meghirdetése
Egerig, amely a jellemzően szelídebb dombvidékeken haladó zarándoktáborokhoz képest egy nagyobb fizikai
kihívást jelentő utat jelent. A 100-120 km-es zarándoktábor a Mária úton haladhat, felfűzve a legfontosabb
térségbeli Mária kegyhelyeket és búcsújáróhelyeket:
1. Nemzeti Kegyhely (Mátraverebély-Szentkút)
2. Szent Mihály főangyal-templom (Tar), ill. a szomszédos Tar Lőrinc udvarháza
3. Erdők Királynéja zarándokhelye (Mátraszentimre-Fallóskút)
4. Galyatető: Kodály kápolna és galyatetői kilátó (Galyatető)
5. Sár-hegyi Szt. Anna-kápolna
6. Fájdalmas Anya tiszteletének búcsújáróhelye (Gyöngyös)
7. Szent Péter és Szent Pál Római Katolikus Templom; Szent János kápolna (Abasár), valamint Aba Sámuel
XI századi királyi központja, udvarház (feltárás alatt)
8. Szeplőtelen Fogantatás templom (Markaz)
9. Szent Demeter templom (Domoszló)
10. Kisnánai vár
11. Sarlós Boldogasszony Árpád-kori temploma, benne Magyarország legkisebb altemploma
(Tarnaszentmária)
12. Fájdalmas Anya palócföldi kegyhelye (Egerszalók)
13. Fájdalmas Anya búcsújáróhelye (Eger)
Bringás vándortábor jelenleg nincs a Mátrában. Ezt a hiányt küszöbölheti ki a 155 km-es, a KörMátra
élménycsomagban bemutatott körtúra, amely döntően frissen kiépített (ill. felújított) kerékpárutakon és jelzett
kerékpáros útvonalakon halad, s néhol alternatív útvonalakon is teljesíthető (pl. Pásztó-Galyatető között
közúton vagy Nagybátonyon keresztül a kék MTB-n). Az útvonal délen alapvetően az Eurovelo14-en
(Gyöngyöspata-Verpelét között, hamarosan jelöléssel ellátott közutakon, középtávon kiépített kerékpárúton),
nyugaton a Zagyva völgyi Palócok völgye kerékpárúton (Szurdokpüspöki-Pásztó-(Nagybátony) között a frissen
megépült szakaszon) között, keleten a Tarna völgyi kerékpárúton (Sirok-Verpelét között, frissen megépült
szakaszon) halad. Északi szakaszán több alternatíva is rendelkezésre áll: országúti kerékpárosoknak a 2408. sz.
ill. a 24. sz. közúton Pásztó-Galyatető-Kékestető-Parád-Sirok szakaszon, túrakerékpárosok számára
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alternatívaként pedig a Nagybátony-Mátraalmás-2408. sz. út között a kék MTB vonalán. Kékestető és Sirok
között a 24. sz. főúton halad, Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata között pedig az alacsony forgalmú 2406. sz. úton.
Szolgáltatások
A gyalogosan teljesíthető Erdei Vándor meglévő szakaszán az elszállásolás Tar-Fenyvespuszta közelében
található Cseresznyéstorok-tisztáson, illetve Gyöngyössolymoson a Szalajka-tisztáson nomád sátortáborban,
míg Galyatetőn kiépített sátortáborban történik. A Bükkszék – Parád útvonalon meglévő ifjúsági szállások
(Bükkszék, Recsk, Parádfürdő) és kemping (Sirok) szolgálhatnak szálláhelyként. Ezek felújítása, korszerűsítése
azonban szükségszerű. Parádfürdő és Gyöngyös között a Parádfürdői tábor és a Sástói kemping szálláshelyeire
alapozhat a tábor.
A zarándoktábor esetében a gyerekek elszállásolása zarándokszállásokon (Mátraverebély, Tar, Fallóskút,
Mátraháza), kiépített sátortáborban (Galyatető), kempingben (Sástó) történhet. A Gyöngyös – Tarnaszentmária
útvonalon jelenleg nem állnak rendelkezésre diákcsoportok elszállásolására alkalmas szálláshelyek, ezt
sátortáborral lehet áthidalni.
A Bringás Vándorhoz kapcsolódóan a korábban említett szálláshelyek mellett Szurdokpüspökiben működik
ifjúsági tábor, illetve Gyöngyöspatán terveznek ifjúsági tábor fejlesztést. A kerékpáros vándortáborokhoz
kapcsolódóan meg kell említeni a kerékpáros szervizpontok, fedett pihenőhelyek bővítésének szükségességét
is.
Megközelítés
A vándortáborok indulási és érkezési pontjait nagyobb települések alkotják, amelyek egyben a Mátra turisztikai
térségének főbb belépési pontjait is jelentik. A gyalogos túrák esetében Tar, Bükkszék, Parádfürdő és Gyöngyös,
a zarándoktáboroknál Mátraverebély és Eger, míg a kerékpáros vándortáboroknál Gyöngyös, illetve Pásztó
személygépkocsival és közösségi közlekedéssel egyaránt elérhető. A kerékpáros vándortáboroknál a
kerékpárszállítás csak vasúton oldható meg, ugyanakkor az érintett településeket csak átszállással lehet
megközelíteni.
Célcsoport, nehézség
A Vándortábor Programok az általános iskolák felső tagozatos diákjainak, valamint a középiskolások részére
nyújt kedvezményes táborozási lehetőséget. A domborzati adottságok, nagyobb szintemelkedése miatt az
élménycsomagban szereplő túrák országos összehasonlításban a közepesen nehéz – nehéz túrák közé tartoznak.
Ár és minőségi kategória
A vándortáborokon a diákok egységesen 28 ezer forint/fő/hét áron vehetnek részt, amely tartalmazza a szállást
kiépített sátortáborban vagy gyermek- és ifjúsági táborban, napi háromszori étkezést, az ún. kezdőcsomagot,
amely útikalauz füzetből, logózott pólóból, kulacsból és vászonzsákból áll, a www.erdeivandor.hu oldalon
feltüntetett szabadidős programok díját, valamint a csomagok szállítása a táborhelyek között azon útvonalak
esetében, amelyeknél a felhívásban ezt jelezték.
Értékesítés, promóció
A vándortáborok értékesítése az erdeivandor.hu internetes felületen történik.
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IV.1.13 TéliMátra
Élménycsomag neve: TÉLIMÁTRA
Érintett jármód
alpesi és északi sí, szánkó, gyalogos, egyéb
Teljesítés módja
egyéni, szervezett
Élménycsomag bővebb leírása
A Mátra Magyarország vezető téli desztinációja, ahol a leggyakoribb a természetes hóborítás, a havas napok
száma jóval több, mint az ország más részein, mely jelentős számú turistát vonz. Ugyanakkor télen mégis
kevesebb az aktív turista és a vendég a Mátrában (különösen a hómentes időszakban), fontos a téli kínálat és
promóció erősítése. Természetesen, a tél a síturizmus terepe, az alpesi és északi sípályák már ma is vonzó
kínálata jelentős vendégforgalmat vonz, különösen a hétvégéken. Szánkózni is sokan jönnek a Mátrába, ez
azonban jelenleg még nem folyik ellenőrzött körülmények között. A havas-jeges időszak gyalogtúrázókat is vonz,
hiszen télen a Mátra is más arcát mutatja, vannak, akik kifejezetten a különleges mátrai havas szolgáltatásokat
keresik, amiket a HSB kínál.
1. Mátraszentistváni Sípark téli szolgáltatásai (alpesí sí, funpark, síoktatás)
2. Kékes sípálya téli szolgáltatásai (alpesí sí, síoktatás, motorszán túrák)
3. Galyatető téli szolgáltatásai (sífutás, biatlon)
4. HSB téli szolgáltatásai (hótalptúrák, kutyaszán)
5. téli gyalogos túrák szervezése
Fejlesztési szükségletek: további attrakció- és szolgáltatásfejlesztés pl. sípályák infrastrukturális fejlesztése, téli
aktív sportolási igények kielégítésére szánkópályák kialakítása a parkolási lehetőségek fejlesztésével, sítáborok
szervezése, síbuszok indítása
Vonzerők, egyediség
A Mátra az egyetlen hazai hegység, mely több helyszínen is sízési lehetőséget biztosít, azaz lehetőséget biztosít
a helyszínválasztásra, különböző pályák kipróbálására (pl. fekete pálya, nemzetközileg minősített pályák). A
Mátra fő vonzereje a gyakoribb hófedettség, mely a síelésen túl más célcsoportokat is bevonzhat, akár 100-150
km távolságból is (pl. alföldi családok)
Szolgáltatások
Magyarország síterepeiről a sielok.hu oldal a Mátrában 11 szállást ajánl a síturisták számára, külön kereshető
Kékestető, Mátraszentistván, Mátraszentlászló és Galyatető vonatkozásában. Ezek közül egyet tekint
pályaszállásnak, 4-et wellnessnek. Természetesen további szálláslehetősége is vannak a közeli településeken. A
vendéglátás tekintetében mind az újabb gasztronómiai trendek, mind a hagyományos helyi ételkínálat, mind a
síelésnél külföldi terepeken megszokott hüttézés területén történt előrelépés az elmúlt években, s különböző
igények is kielégíthetők a Mátraszentistváni Síparkban és Kékestetőn is. Síoktatás mindkét helyen működik. Az
eszközbérlés mindkét helyszínen lehetséges, Gyöngyösön és Kékestetőn síszerviz is működik.
Megközelítés
A sípályák télen Budapesttől kb. kétórás távolságra vannak, de a népszerű hétvégéken a zsúfoltság miatt az út
számottevően hosszabb idő lehet, s a parkolási nehézségekkel is számolni kell.
Célcsoport, nehézség
A mátrai síelésnél a fővárosi és alföldi közönség, ill. a környékbeliek jelentik a fő célcsoportot, kifejezett
hangsúlyt helyezve a fiatalokra, a kezdőkre, középhaladókra, akik később a külföldi, nagyobb kihívásokat jelentő

79

sícentrumokat kívánják felkeresni. A célcsoportok spektruma azonban mind korosztály, mind egyéb
szempontból széles, a síelés mellett különösen a téli gyalogos túráknál.
Ár és minőségi kategória
A csomag összességében közepes árkategóriájú (20 000-50 000 Ft/nap/fő közötti összeg), attól függően, hogy a
résztvevők milyen programokat és ellátást választanak, eszközbérlés vagy síoktatás felmerül-e.
Értékesítés, promóció
A csomag jelenleg önállóan létező attrakciókat kapcsol össze. Ajánlott promóciós megoldás: térségi turisztikai
honlapok. Jelenleg a TDM honlapján keresztül, valamint az egyes szolgáltatók oldalán ezek a szolgáltatások
elérhetők.
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IV.1.14 SportMátra
Élménycsomag neve: SPORTMÁTRA (speciális élménycsomag)
Érintett jármód
gyalogos teljesítménytúra, terepfutás, tájékozódási futás, országúti kerékpáros, MTB, lovas, alpesi és északi sí
Élménycsomag bővebb leírása
A Mátra az aktív sportok terén számtalan olyan rendezvényről nevezetes, melyek erősítése, fejlesztése,
promóciója, valamint az ezekhez kapcsolódó javuló infrastrukturális feltételek és szolgáltatási színvonal
fejlesztése folyamatos feladatot jelent. A már bejáratott rendezvényeket fenn kell tartani, rendszeresen
(évente) meg kell rendezni, s színvonalas új eseményeket is be lehet vonzani, meg lehet rendezni. Fontos cél,
hogy a sportolók ill. a sportolókat kísérő családtagok, szurkolók stb. számára is aktív turisztikai kínálatot
lehessen nyújtani, s a Mátrában tartózkodás ne csak a verseny idejére szorítkozzon, hanem
meghosszabbodjon akár 1-2 nappal is. Mindehhez a többi élménycsomag nyújtotta kínálat is segítséget nyújt,
melynek promóciója versenyre érkezők felé kiemelt feladat.
1.

teljesítménytúrák rendszeres megrendezése különböző nehézségi fokú alprogramokkal minél
szélesebb célcsoportok bevonásával
2. terepfutóversenyek rendszeres megrendezése különböző nehézségi fokú alprogramokkal minél
szélesebb célcsoportok bevonásával
3. tájfutóversenyek rendszeres megrendezése különböző nehézségi fokú alprogramokkal minél
szélesebb célcsoportok bevonásával
4. MTB versenyek rendszeres megrendezése különböző nehézségi fokú alprogramokkal minél szélesebb
célcsoportok bevonásával
5. országúti kerékpáros versenyek rendszeres megrendezése akár különböző nehézségi fokú
alprogramokkal minél szélesebb célcsoportok bevonásával, nemzetközi résztvevőkkel
6. alpesi síversenyek rendszeres megrendezése különböző nehézségi fokú alprogramokkal minél
szélesebb célcsoportok bevonásával
7. északi síversenyek rendszeres megrendezése különböző nehézségi fokú alprogramokkal minél
szélesebb célcsoportok bevonásával
8. lovasversenyek rendszeres megrendezése, mely hozzájárulhat a Mátra térségének ismertté tételéhez
9. egyéb aktív turisztikai versenyek, események megrendezése, mely hozzájárulhat a Mátra térségének
ismertté tételéhez
10. helyi rendezvények kiegészítő programjaként aktív sportrendezvények megrendezése
Vonzerők, egyediség
A Mátra Magyarországon a legjelentősebb kihívást nyújtó hegység a sportolók számára, így számos olyan
rendezvényt szerveznek itt évtizedek óta, mely ezeket a hazánkban „extrém” kihívásra épül. A versenysportban
és a szabadidősportban egyaránt élenjáró a Mátra a teljesítménytúrázás, terepfutás, az országúti és
terepkerékpár, valamint a sísport tekintetében. A teljesítők ezt a fizikai kihívást Magyarországon máshol nem
találják meg, így a kialakult brandek (pl. a Mátra teljesítménytúrázója mozgalom stb.) országos szinten is
egyediek.
Útvonalak
1.

teljesítménytúrák4: Mátrabérc, Hanák Kolos, Muzsla, Koncsúr-kör, Téli Mátra, Őszi MTR, Mátrahegy,
Mátrai Csillagok Éjszakai, Kiss Péter Emléktúra, Vadrózsa, Pokoljáró, Vidróczki, Rózsaszállás Maraton,
Decathlon Mátra Túra, Kutyagolás az állatokért, Patai Mátra, Keresztesi Kör, Kékes 4x, Magamvadon,

4

https://www.matraberc.hu/ és https://kekesturista.hu/rendezvenyeink ill. https://ttura.hu/2020-ev-turaik-esleirasaik
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Galyavár 110, Galya Jótékonysági, Putrinka, Föl az ország legmagasabban foglalt forrásához! stb. a
Hanák Kolos TE, a Kékes TE és a Hérics TE szervezésében
2. instant túrák5: Békés harcos útja (23 és 59km), Ágasvár kör, Mátrai kilátások (10 és 30km), Kőről kőre
a Mátrában 20, Várak a Mátrában (24 és 44km), Virtutis Confido, Téli Mátra XL, Cserepes kör, Nyikom
kör
3. terepfutóversenyek6: Mátrabérc Trail, Muzsla Trail, Kékes csúcsfutás
4. tájfutóversenyek: TIPO kupa, Gyöngyös Kupa
5. MTB versenyek: Mátra Maraton
6. országúti kerékpáros versenyek: Mátra kör, Tour de Hongrie gyakran érinti a Mátrát, 2021-ben lesz az
első Tour de Gyöngyös
7. alpesi síversenyek: Síparkban Alpesi Sí Diákolimpia, felnőtt nemzetközi szlalom verseny
8. északi síversenyek: Galyatetőn Északi Sí Diákolimpia, sítájfutó országos bajnokság
9. lovasversenyek: Gyöngyösön a Vak Bottyán János Díjugrató Lovasverseny
10. egyéb aktív turisztikai versenyek, események: Hálózsákos éjszaka a Mátrában
11. ötpróba versenyek (gyalogos, kerékpáros)
12. helyi rendezvények kiegészítő programjaként aktív sportrendezvények: Mátrai turizmus napja,
Muzsikál az erdő
Szolgáltatások
A versenyek, rendezvények idején gyakori közúti közlekedési/parkolási és szolgáltatási kapacitáshiányok
megoldása szükséges. A szálláshelyeket egyre többen igénybe veszik, s több napra is a Mátrában maradnak, de
ezeken a napokon nincs elegendő, a túrázók igényeire szabott (jellemzően nem szállodai szintű), ellátással
együtt működő szálláshely a térségben. Ugyanígy némely közeli szálláshelynek az ismertsége is javítható (pl.
zarándokszállások, fogadók stb.)
Értékesítés, promóció
A sportrendezvények jelenleg teljeskörűen nem ismerhetők meg, fontos lenne az önállóan vagy tematikusan
promotált eseményekről való tájékoztatást összekapcsolni térségi turisztikai honlapokon. Jelenleg a TDM
honlapján keresztül, túragyűjtőoldalakon, valamint az egyes szervezők/szolgáltatók oldalán ezek elérhetők
elérhetők.

5
6

https://itrail.hu/mainmap# ill. https://geogo.hu/geogolist
http://www.mbtrail.hu/versenyek
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