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11..  VVeezzeettőőii  öösssszzeeffooggllaallóó  
 

Az idegenforgalmi fejlesztési koncepció és program egy fejlesztési szemléletű középtávot 

(7-8 év) átölelő dokumentum, melynek célja a városban a területi alapú, integrált 

szemléletű turisztikai tervezés megszilárdítása, a város idegenforgalmára vonatkozó célok 

kitűzése, és annak középtávon való érvényesítése.  

Jelen dokumentum arra vállalkozott, hogy az elkészült fejlesztési dokumentumokat 

áttanulmányozva összefoglalja a célkitűzéseket. Röviden áttekintettük Gyöngyös turisztikai 

helyzetét, a fejlesztésre javasolt turisztikai ágakat, valamint a fejlesztési programokon belül az 

egyes intézkedéseket. 

A Megbízó által elvárt eredmény egy olyan települési szintű turizmusfejlesztési dokumentum, 

mely a város idegenforgalmának fejlődésének múltbeli tendenciáira és ebből adódó jelenlegi 

helyzetére építve meghatározza a fejlesztés jövőbeli reális prioritásait. A készülő 

koncepció és stratégia értelemszerűen a város teljes közigazgatási területére kiterjed. 

Célunk a legfontosabb idegenforgalmi termékek feltárása, a turisztikai szakemberek 

véleményét is felhasználva a befektetési lehetőségek feltérképezése, a kormányzat által 

meghirdetett pályázati lehetőségek minél teljesebb kihasználása, a turisztikai vállalkozások 

hozamának jelentős növelése.  

Meggyőződésünk szerint munkánk eredményes, ha ezen dokumentum 

 a turizmusba befektetni szándékozókat projektjeink megvalósítása irányába orientálja, 

segíti a tőke Gyöngyösre vonzását 

 elősegíti, hogy a Széchenyi 2020 turizmusfejlesztési programjainak megvalósítására 

meghirdetésre kerülő pályázatok felé megnyíljanak projektjeink finanszírozási 

lehetőségei 

 elősegíti az összefogást és az együttműködést Gyöngyös és a Mátra térségének 

turizmusban érdekelt vállalkozói, szervezetei és önkormányzatai között, 

 valamint összefoglalást nyújt Gyöngyös turizmus-fejlesztésben tevékenykedő 

szervezetei számára a közös célok megvalósítása érdekében megtenni szükséges 

lépésekről.  

A munka során alkalmazott módszerek: A tervezés során figyelemmel voltunk a formálódó 

megyei irányelvekre, a jelenleg ismert, és az uniós fejlesztéspolitikát és hazánkat érintő 

nemzetközi kihívásokra is. A turizmusfejlesztési dokumentum készítése mindemellett 

értelemszerűen idomul az országos és a megye tervezési folyamataihoz: Heves megye 

Területfejlesztési Koncepciója, valamint az ezekre alapuló, a 2014-2020-as Heves megye 

Területfejlesztési Programja dokumentumokhoz. A fejlesztési koncepció készítése során az 

alábbi konkrét módszertani alapelveket alkalmaztuk: Társadalmi-gazdasági megközelítés, 

Gyakorlatorientált megközelítés, Hatályos tervdokumentumok felhasználása, Meglévő 

megyei koncepciók, programok figyelembe vétele, Primer és szekunder információk 
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összhangja, Az elmúlt időszakban megismert projektekre, fejlesztési elképzelésekre való 

támaszkodás, az érintettek bevonása.  

Az elemzések során felhasználtuk a rendelkezésre álló legfrissebb adatforrásokat és a megye 

korábban elkészített anyagait, koncepcióit, terveit is. 

A tervezésben a Károly Róbert Főiskola Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi 

Intézetének munkatársai vettek részt Dr. Bujdosó Zoltán Intézetigazgató főiskolai tanár vezető 

tervező irányításával.  

A tervezésben véleményező szereppel részt vesz a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú 

Egyesület, Gyöngyös Város Önkormányzata és a Heves Megyei Önkormányzat 

Területfejlesztési Osztálya. 
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22..  KKüüllssőő  kköörrnnyyeezzeett  eelleemmzzééssee  

 

A fejlesztési koncepciókra és programokra vonatkozó 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 

határozza meg a területi tervek illeszkedési szabályait. A rendelet 5. § (1) kimondja, hogy a 

koncepciók és programok egymásra épülő rendszert alkotnak. Ez azt jelenti, hogy a 

településre vonatkozó fejlesztési koncepció, program nem lehet ellentétes a magasabb szintű 

területi egység (megye) dokumentumaiban foglaltakkal. 

Ennek okán szükséges megvizsgálni a település külső környezetének jellemzőit. A 

kormányrendelet 1. számú melléklete szerint elemezni kell az adott településre/térségre 

értelmezhető külső környezetet, ezen belül elvégezni 

a) a térség/megye turizmusának fejlődésének, helyzetének azonosítását 

b) a nagytérségi összefüggések vizsgálatát 

Gyöngyös esetében a külső környezet egyrészt Heves megyét, másrészt a Mátra vidéket 
jelenti. 
 
 

Turisztikai trendek  

 

Heves megye turizmusának jellemzése 

 

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020); helyzetelemzés része részletes 

leírást ad a megye turizmusának fejlődéséről és jelenlegi állapotáról. Az alábbiakban e 

dokumentum legfontosabb, a Mátravidéket és Gyöngyöst érintő megállapításait emeljük ki. 

Vendégforgalom tekintetében a KSH adatok azt mutatják, hogy 2008 és 2009 között, a 

gazdasági világválság kirobbanásának következtében jelentős csökkenés mutatkozott a 

megyében, azonban 2009-től – az országos trendeknek megfelelően, de annál kicsit nagyobb 

mértékben - dinamikusan növekedni kezdett a vendégek száma. E növekedés eredményeként 

2011-ben már 343.413 fő volt a vendégek száma, ami több mint 56 ezerrel magasabb a 2009. 

évi értékhez képest, illetve több mint Heves megye lakossága. A külföldi vendégek számának 

alakulása tekintetében is megfigyelhető a 2008-tól jelentkező csökkenés, azonban ez esetben a 

növekedés csak 2010-ben indul meg és 2011-re sem éri el a korábbi, 2008-as szintet.  

A ROP és az ÉMOP Turisztikai prioritásának és intézkedéseinek köszönhetően a 

vendégforgalomnál látványosabb fejlődés történt a kereskedelmi szálláshelyek, 

elsősorban a szállodák tekintetében. A Heves megyében lévő 4 csillagos szálláshelyek 

kimagasló 54%-os növekményt realizáltak a 2010. évhez képest a vendégéjszaka számok 

tekintetében. A megyei kempingekben is 25,9 %-kal nőtt a vendégéjszakák száma, és a 3 

csillagos szállodák is plusz 9,1%-os többletet realizáltak, viszont sajnos a panziók 17,9 %-os 
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vendégéjszaka csökkenést hoztak a KSH adatai szerint. Mindez jól tükrözi a kereslet 

átalakulását a minőségi wellness szálláshelyek iránti megnövekedett fizetőképes 

igényeket. Emellett elmondható az is, hogy az elmúlt évek válságos időszaka ellenére is jól 

teljesítő Észak-Magyarország kiemelkedően magas vendégéj-többleteit egyértelműen a heves 

megyei új és megújuló 4 csillagos wellness- és konferenciaszolgáltatásokat biztosító 

kereskedelmi szálláshely beruházások indukálják. (a Mátravidéken: Hotel Narád és Park – 

Mátraszentimre, LifeStyle Hotel Mátra – Mátraháza, Hotel Ózon Residence – Mátraháza, 

Hunguest Hotel Galya). Az átlagos tartózkodási idő terén egyértelmű stagnálás érzékelhető. 

2008-2011-ig minden évben átlagosan 2,3 éjszakát töltenek el a megyébe látogató turisták.  

 
 

1. ábra: Heves megye turisztikai magterületei 

Forrás: Heves megye területfejlesztési koncepciója (2014-2020) 

A megyén belül a koncepció megkülönböztet területeket, desztinációkat. A fenti térkép (1. 

ábra) jól mutatja, hogy Heves megyében alapvetően 3 nagy turisztikai magterület alakult ki, 

a Gyöngyös-Mátra, Eger-Bükk, Tisza-tó. Hatvan Város a megvalósított és tervezett 

beruházásaival hamarosan komoly tényezőként fog megjelenni Heves megye turizmusában 

így egy kibővülő Hatvan-Gyöngyös-Mátra turisztikai magterület körvonalai bontakoznak ki, 

melyhez a Tisza-tó természeti turizmusával tud csatlakozni. 

A megyében a természeti és kulturális – örökségi jellegű vonzerők dominálnak. A megye 

főbb épített örökségi értékeit képezik a települések műemlékei, így többek között Eger város 

építészeti emlékei (vár, templomok, bazilika, líceum) kastélyok (Gyöngyös, Hatvan, Noszvaj, 
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Erdőtelek, Tarnaméra), népi építészeti emlékei (tájházak), közösségi templomok (feldebrői 

altemplom, szilvásváradi körtemplom).  

Ugyanakkor a Mátravidék, mint hazánk legnagyobb összefüggő zöld területe és 

legmagasabb hegysége a természeti értékeivel is kiemelt jelentőséggel bír a megye 

turizmusán belül. 

 

A Mátravidék turizmusának jellemzése 
 

Gyöngyös város nagytérségi környezetét a Mátravidék jelenti. A térségre (a Mátravidék 

területére) vonatkozó, a 2012-2020-as időszakra szóló fejlesztési stratégia, azaz a 

Mátravidék turisztikai desztináció fejlesztési cselekvési programja ad átfogó elemzést. Az 

alábbiakban e dokumentum legfontosabb, a Mátravidéket és Gyöngyöst érintő megállapításait 

emeljük ki. 

A középtáj által érintett településeket tekinthetjük Mátravidéknek, így 64 települést határoltak 

le (2. ábra). 

A Mátravidék 64 települése kereskedelmi szállásférőhelyeinek száma 2012-ben 4 085 volt. Ez 

a szám a 2000-es értékhez viszonyítva mintegy 2,5%-os növekedést jelentett. A szálláshelyi 

összetétel bizonyos tekintetben kedvezőbb, mint az országos vagy a megyei átlag, mivel 

magas a szállodák, illetve alacsony az egyéb szálláshelyek részesedése. 

 
2. ábra: A Mátravidék lehatárolása 

Forrás: Mátravidék turisztikai desztináció fejlesztési cselekvési programja (2012) 
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A Mátra kereskedelmi szálláshelyein a vizsgált évben 114 598 vendég 273 978 

vendégéjszakát töltött. A jelzett értékek 2000-hez viszonyítva majd 3%-os bővülésről és 

stagnálásról árulkodott. 

 

2000-hez viszonyítva a Mátra kereskedelmi szálláshelyein a belföldi vendégéjszakák száma 

2011-re több mint 1%-al nőtt, szemben az országos, illetve vidéki mintegy 30%-os 

bővüléssel. A külföldi vendégéjszakák esetében a Mátrában majd 17%-os visszaesés történt 

ugyanebben az időszakban, mely jelentősebb az országos, de kisebb a vidéki negatív 

tendenciánál. 

A Mátravidék kereskedelmi szálláshelyein a külföldi vendégéjszakák aránya 2012-ben 

kismértékben haladta meg az 5%-ot, mellyel jelentősen elmaradt az országos és a vidéki 

átlagtól. A trend ráadásul – az országos és a vidéki átlaghoz hasonlóan – itt is negatív volt. 

A kereskedelmi szálláshelyek szobakapacitás-kihasználtsága 29%-os volt, mely szintén 

jelentősen elmaradt az országos átlagtól (37,8%). Hasonló mondható el a szobák forgalmát 

jelző adatokról is, a Mátrában 2012-ben a REVPAR 3 765 Ft volt, amely összeg mintegy 

25%-al maradt el az országos átlagtól. 

 

 A külső környezet célrendszere 

A kormányrendelet 12. §  (2) megfogalmazza, hogy az előkészítő fázisban rendszerezni és 

értékelni kell a fejlesztésre ható tényezőket. Ennek szellemében fontos megvizsgálni a 

területi egységünket érintő magasabb rendű dokumentumok megállapításait és 

iránymutatásait. Gyöngyös esetében szükséges elemezni Heves Megye Területfejlesztési 

Koncepcióját (2014-2020), Heves Megye Területfejlesztési programját (2014-2020) és a 

Gyöngyös-Mátra Turisztikai Desztináció Fejlesztési Stratégiát. 

 

Heves megye területfejlesztési koncepciója és programja várost érintő 

meghatározásai 

 

2013 év végén került elfogadásra Heves Megyei Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020). 

A dokumentum a következő jövőképet fogalmazta meg: 

„Heves megye a megfelelően képzett és képezhető, egészséges humán tőkére támaszkodó, 

innováció-orientált, versenyképes és kiszámíthatóan fejlődő gazdaságával, természeti 

erőforrásainak fenntartható használatával és társadalmi erőforrásainak, közösségeinek 

folyamatos fejlesztésével, munkahelyek teremtésével és egyre javuló közbiztonságával 2030-

ra a nemzetgazdaság fontos szereplőjévé válik.”  
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A jövőkép elérését átfogó, specifikus és területi célokkal valamit horizontális elvekkel kívánja 

a megye elérni.  

A dokumentum három átfogó célt fogalmaz meg, melyekben a turizmusfejlesztés nincs 

nevesítve. Az átfogó célok a következők: 

A1. Komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság  

A2. Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom  

A3. Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet  

 

Az átfogó célok mellett négy specifikus célt találunk a fejlesztési koncepcióban. 

S1. Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés 

S2. Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum  

S3. Érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom  

S4. Erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezet és térszerkezet  

 

A S1 specifikus cél kiemeli, hogy a turizmus a megye gazdasága szempontjából kiemelt 

jelentőségű. Multiplikátor hatásaként hozzájárul a foglalkoztatottság, a jövedelmek, a 

szolgáltatások, valamint a turizmus súlyának GDP termelésben való növekedéséhez. Azaz 

megfogalmazódik a turizmus szerepének erősítése.  

Ezt erősíti a területi célok esetében a Gyöngyöst érintő illetve a térséghez kapcsolódó területi 

célok turisztikai vonatkozásainak kiemelése is. 

A T1.  Hatvan-Gyöngyös-Eger „gazdasági tengely” erősítése területi cél megfogalmazza, 

hogy a Hatvan-Gyöngyös-Eger „gazdasági tengely” térségében – köszönhetően egyedülálló 

természeti, kulturális és épített környezeti adottságainak (Mátra, Bükk, Eger, jelentős termál- 

és gyógyvíz-készlet) – kiemelkedő a turizmus jelentősége. A térség kiemelkedő desztinációja 

Eger, mely nemzetközi és országos vonzerőkkel, turisztikai potenciállal bír. Különösen fontos 

feladat a gyógyvizeinkre épített egészségipar pozícionálása, felhasználva a rendelkezésre álló 

gyógytényezőket a mozgásszervi- és érbetegségek rehabilitációjában. Az idegenforgalom 

számára a Mátra – mint hazánk legmagasabb hegysége – által nyújtott üdülési-rekreációs 

lehetőség értékelhető, „kapuvárosával” Gyöngyössel együtt különösen kedvezőnek. Az 

aktív pihenés lehetőségeinek bővítése területén a Mátra és a Bükk hegységet feltáró, keresztül 

szelő kerékpárút fejlesztésében nagy lehetőség rejlik. A térségben található az ország 22 

borvidéke közül kettő, a Bükk hegység déli lankáin elterülő Egri borvidék és a Mátra déli 

lejtőin, kelet-nyugat irányban a Tarna és a Zagyva folyók által határolt területen a Mátrai 

borvidék. A szőlészet-borászat terén kiemelt célkitűzés a termőterület stabilizációja, a 

versenyképesség javítása, az árbevétel növelése, turisztikai termékkínálatba való beépülése.  

A T2. Észak-hevesi térség természetközpontú fejlesztése című területi cél kapcsolódó területi 

lehetőségekről szól. A vadászati turizmus iránt megnövekedett igény felértékelte a 

vadgazdálkodás jelentőségét, melynek a térségben jelentős hagyományai vannak. Az Észak-

hevesi térség turisztikai potenciállal rendelkező területei számára kitörési pont a természeti 

adottságok vonzerővé fejlesztése és ezzel összhangban a fogadókapacitás elemeinek kiépítése. 

Az Észak-hevesi térség részben a megye legjelentősebb természetvédelmi területéhez, a 
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Bükki Nemzeti Park területéhez tartozik. A turisztikai fejlesztések során különös hangsúlyt 

kell, hogy kapjon a gyógy- és termálvizek komplex kiaknázása (pl. Bükkszék, Parádfürdő, 

Mátraderecske – szén-dioxidos mofetta), hasznosítása, az egészség-, az öko-, a lovas- és a 

bakancsos turizmus szerepvállalása, a vadászat és a tavak (létrehozandó víztározók) 

intenzívebb bevonása a turizmusba.  

A T3. Dél-Heves és a Tisza-tó térségének helyi értékekre épülő fejlesztése szintén a Mátrához 

kapcsolódó turisztikai elemeket emel ki. Megfogalmazza, hogy a térség legfőbb 

idegenforgalmi vonzereje a Tisza-tó. A tó és környékének természeti adottságai Európában is 

egyedülállóak, a térség több olyan adottsággal is rendelkezik, melyek a turisztikai kereslet 

legújabb irányzataihoz kapcsolódnak. Páratlan természeti kincseire alapozva cél egy 

kiegyensúlyozott, egyedi arculatú ökoturisztikai fejlesztés, összhangban a természeti-, 

környezeti terhelhetőségnek megfelelő aktív turizmus fejlesztésével. A fő vonzerők közül az 

Európa fő madárvonulási útvonalának részét képező nemzetközi rangú vizes élőhelyek, a tóra 

épülő horgászati, fürdési, és vízi sportolási lehetőségek, a tiszai evezés, hajózás, a 

kerékpározás emelhető ki.  További, eddig ki nem használt ökoturisztikai potenciált hordoz a 

térség másik jelentős védett természeti értéke a szikes növénytársulásáról és gazdag 

állatvilágáról híres Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet.  

 

A koncepció 4 horizontális elve szintén nem fogalmaz meg közvetlen turisztikai vonatkozást. 

A horizontális elvek  

H1. Humán tőke fejlesztése  

H2. Természeti tőke értékeinek megőrzése  

H3. Gazdasági tőke növelése  

H4.Társadalmi tőke erősítése  

 

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) 2014 júniusában került 

elfogadásra. A stratégiai program 5 prioritásának egyike már a turizmusfejlesztést 

konkretizálja és kiemeli fontosságát. Az 5 prioritás az alábbi:  

P1 A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet javításával  

P2 Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés  

P3 Versenyképes agrárium, helyi termék központú vidékfejlesztés  

P4 Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése  

P5 Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése  

 

A 2. Prioritás: Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés további két 

intézkedést és ezeken belül 9 beavatkozást határoz meg, melyek a megye számára kijelöli a 

turizmusfejlesztés konkrét feladatait. Gyöngyöst és térségét (Gyöngyösi járás) a lentebb 

részletezett beavatkozások érintik. 
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2.2.1. Intézkedés: Versenyképes turisztikai kínálat megteremtése  

2.2.1.1. beavatkozás: Szállás és szolgáltatásfejlesztés  

A beavatkozás a színvonal javítása mellett a szálláshelyekhez kapcsolódó célcsoport-

specifikus és komplex szolgáltatáscsomagok kialakítására koncentrál. Fontos 

szempont, hogy a fejlesztések infrastrukturális és szolgáltatói oldalon tapasztalható 

hiányosságainak, a komplex élményszerzés biztosítására és a szezonális ingadozások 

kiküszöbölésére koncentráljanak. 

2.2.1.2. beavatkozás: Új innovatív megoldások és turisztikai attrakciók létrehozása a 

helyi gazdaság élénkítéséhez való fokozottabb hozzájárulás érdekében  

Célja olyan innovatív megoldások és fejlesztések megvalósítása, melyek a látogatót 

egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi. A meglévő, jól működő, 

potenciálisan több látogatót is vonzani képes attrakciók versenyképesebb piacra-

vitelére koncentrál. 

2.2.1.3. beavatkozás: Megyei turisztikai együttműködések erősítése a turisztikai 

desztinációk köré szerveződő gazdasági szereplők között  

A beavatkozás keretében a helyi/térségi turisztikai kínálat megszervezésében és 

marketingjében kulcsfeladatokat végző, közösségi turisztikai szervezetek 

kapacitásainak erősítése a cél, a megyei együttműködések fejlődésének érdekében, 

támogatva a turisztikai marketingkommunikációs, illetve turisztikai értékesítési 

munkákat. A hatékony desztináció menedzsment rendszer kialakításhoz marketing és 

menedzsment tevékenységgel kell ösztönözni az együttműködést, támogatva a 

turisztikai marketingkommunikációs, illetve turisztikai értékesítési munkát. Az 

együttműködés erősítendő a határon túli magyar desztinációkkal, a határon átnyúló 

tematikus úthálózatok (zarándok utak, borutak) fejlesztése a több desztinációt átfogó 

termékfejlesztés érdekében.   

2.2.1.4. beavatkozás: Humánerőforrás feltételeinek javítása  

A beavatkozáson belül lehetőség nyílik gyakorlatorientált és korszerű szakmai 

törzsanyagon nyugvó képzési rendszerek kialakítására, a szakemberképzés 

megerősítésére, a megfelelő szolgáltatási színvonal elérése érdekében. A beavatkozás 

turizmusban részt vevők képzése (alap, közép és felső) humán erőforrás fejlesztése, 

továbbképzések, átképzések, szakképzési formák népszerűsítése, idegenforgalmi 

kommunikáció, korszerű technológia alkalmazásokra irányul. 

 

2.2.2. Intézkedés: Húzó turisztikai ágazatok minőség és kapacitásfejlesztése  

2.2.2.1. beavatkozás: Egészség -és gyógyturizmus fejlesztése  

A beavatkozás keretében a megye és Magyarország természeti örökségét képező 

természetes gyógytényezők helyszíneinek fejlesztése valósulhat meg. Cél a minősített 

gyógyhelyek számának, szolgáltatásainak bővítése a tematizálásban rejlő lehetőségek 

figyelembe vételével. A fejlesztéseknél törekedni kell, hogy a gyógyfürdőkben magas 

színvonalú egészségügyi szolgáltatások kerüljenek kialakításra. A színvonal javítása 



Munkaanyag 

Gyöngyös Város Idegenforgalmi Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája  
 

11 
 

mellett a szálláshelyekhez kapcsolódó célcsoport-specifikus és komplex 

szolgáltatáscsomagok kialakításának támogatása – állandó orvosi ellátás a szakma 

által nemzetközileg is elismert módon, szanatórium jellegű szállodákkal, 

betegségmegelőző, kondicionáló felhasználás orvosi ellenőrzéssel, fakultatív 

terápiákkal – kiemelt fontosságú. 

2.2.2.2. beavatkozás: Kulturális örökségre alapuló turizmus fejlesztés  

A kulturális örökség vonzerőinek fejlesztése, termékké válása akkor lehet turisztikai 

szempontból sikeres, ha egymással szoros kapcsolatot építő hálózatba szerveződnek, 

más turisztikai attrakciókkal és kapcsolódó szolgáltatásokkal együttműködnek, 

környezetükbe integrálódnak. Ilyen fejlesztések lehetnek például a kastélyokat, 

várakat bemutató tematikus utak, kulturális helyszínek bemutatása, kegyhelyek 

hálózatai vagy zarándok utak infrasturkturális fejlesztése. A vallási turizmus 

fejlesztése esetén elsősorban a Magyarország történelmében és kultúrájában 

folyamatosan meghatározó jelentőséggel bíró egyházi jogi személyek tulajdonában 

álló, illetve általuk kezelt helyszínek fejlesztése támogatható - zarándokhálózatok, 

vallási emlékhelyek, kegyhelyek, zarándokhelyek. 

2.2.2.3. beavatkozás: Ökoturizmus fejlesztése  

Jelen beavatkozáson belül érinteni szükséges a természetjáró infrastruktúra 

állapotának javítását is, bizonyos esetekben kiépítését.  A túraútvonalak folyamatos 

karbantartása, és új az új túraútvonalak kijelölése elengedhetetlen feltétele ezen 

turisztikai szegmens fejlődéséhez. A beavatkozás célja, hogy a természeti értékek 

turisztikai attrakcióként való bemutatása a terület teherbíró képességének figyelembe 

vételével történjen. A megye rurális térségei az Északi-középhegység, Zemplén – 

Börzsöny tengelyének középső harmadát foglalják el a Bükk és a Mátra vonulataival, 

hatalmas ökoturisztikai potenciált rejtve magába. A tájak kapcsolódása egyben 

ökológiai kapcsolatot is biztosít Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Pest-megye felé 

melyet célszerű összehangolt programok megvalósításával kiaknázni. 

2.2.2.4. beavatkozás: Bor- és gasztronómia turizmus fejlesztése  

Több helyi gasztronómiai érték is megtalálható a megyében, melyek kiválóan 

alkalmasak arra, hogy a fő vonzerőhöz, a borhoz kapcsolódva kiegészítsék annak 

kínálatát. A bor és gasztronómia adottságai azonban közel sincsenek a lehetőségekhez 

mérten kihasználva. Cél az együttműködések erősítése és infrastrukturális fejlesztések 

révén a borutak komplex turisztikai szolgáltatásokká alakítása, és a tájjellegű 

gasztronómiai adottságok hangsúlyosabb megjelenítése a vendéglátóhelyeken.   

2.2.2.5. beavatkozás: Aktív turizmust szolgáló feltételrendszer kialakítása   

Heves megye adottságainak köszönhetően az aktív turizmus részeként megjelenik a 

lovas-, kerékpáros-, téli sportturizmus egyaránt.  Ahhoz, hogy a kerékpáros turizmus 

dinamikusan fejlődő ága legyen az idegenforgalomnak, megfelelő mennyiségű 

kiépített kerékpárútra, illetve ezek egy hálózatba történő egyesítésére van szükség. 
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A dokumentum a megye turizmusfejlesztésére vonatkozóan az alábbi fejlesztési irányokat 

javasolja: 

 szükséges a megye változatos, a komplex időtöltés lehetőségét maximálisan biztosító 

(mintegy az ország turisztikai keresztmetszetét leképező) turisztikai vonzerőihez 

illeszkedő infrastruktúra és a kapcsolódó vendéglátó szolgáltatások rendszerének 

térségi szinten összehangolt fejlesztése 

 a turisztikai térségek erősítése, illetve a különböző kínálati elemek térségenkénti 

harmonizálása, hogy Heves megye kiemelten versenyképes célterületként jelenjen 

meg a hazai és nemzetközi turisztikai piacon 

 a fejlesztések a komplex élményszerzés biztosítására és a szezonalitás csökkentésére 

irányuljanak. 

 megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések, melyek 

révén új munkahelyek jönnek létre az idegenforgalmi szektorban 

 egyedi, önmagában is piacképes turisztikai attrakciók létrehozása, fejlesztése  

 

A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület stratégiájának Gyöngyöst érintő céljai 

 

A fejlesztési irányok Mátra Jövője Turisztikai Egyesület stratégiájában a következők: 

Aktív turizmus és az ökoturizmus 

Cél: A térség aktív turisztikai kínálatának komplexszé tétele, minőségi fejlesztése. Aktív 

turizmus alatt olyan utazásokat kell értenünk, amelynek során a turista a hétköznapitól eltérő, 

intenzív mozgást végez, miközben valamilyenfajta árut, vagy szolgáltatást is vásárol. A 

turizmus e formái napjainkban egyre fontosabb szerepet töltenek be a különböző desztinációk 

kínálatában. A térség adottságai sokszínű aktív turizmusba tartozó termék megvalósítását 

valószínűsítik. 

Ökoturizmus 

Cél: A turizmus leginkább fenntartható fejlesztési iránya az ökoturizmus. A cél, hogy a 

megfelelő célcsoportok számára olyan desztinációkat alakítsunk ki, melyekben a megvalósuló 

turisztikai tevékenység a nélkül járuljon hozzá a táj és a benn élő közösség fenntartásához, 

hogy ne veszélyeztesse a társadalmi és a természeti táj egyensúlyát. A Mátra térség ökológiai 

tűrőképességéhez viszonyított mértékű fejlesztések megvalósítása a térségben, lehetőleg a 

helyi közösségek minél nagyobb fokú részvételével.  

Falusi turizmus 

Cél: A helyi hagyományokra és programokra épülő, a térség sajátosságait hangsúlyozó, 

igényes (minősített) szálláshelyek- és azt turisztikailag megjelenítő, hasznosító 

programkínálat létrehozása. A meglévő szálláshelyek bővítésével, s kihasználásuk 

hatékonyságának növelésével a gazdasági, jövedelmi hatás jelentős emelése, ezáltal a 

kistelepülések társadalmi feszültségeinek oldása érdekében történő fejlesztés kívánatos. 
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Kulturális turizmus/rendezvényturizmus 

Cél: A Mátra térség történelmi múltja és az épített környezet adottságai, valamint a 

megszervezésre kerülő rendezvények lehetővé teszik a kulturális-, és kapcsolódóan a vallási 

és örökségi turizmusban rejlő lehetőségek korábbinál hatékonyabb kihasználását. A kulturális, 

történelmi emlék- és kiállítóhelyek turisztikai hasznosításának bővítése, valamint az 

országosan is kiemelkedő jelentőségű rendezvényi programok szervezése, melyek tartalmilag 

és minőségileg megfelelnek a főbb turisztikai célcsoportok igényeinek, ezáltal növelve a régió 

országos és nemzetközi vonzerejét, az itt eltöltött vendégéjszakák számát és a fogyasztás  

mértékét. 

MICE turizmus 

Cél: a Mátra térség MICE turizmus számára használható településein olyan központ 

létrehozása, amely a fejlesztések révén hozzájárul a térség anyagi gyarapodásához. 

Egészségturizmus 

Cél: Az egészség-turizmus a régiót integráló hatású, vezér-termékké fejlesztése 

megkezdődött, ezt a folyamatot mindenképpen folytatni kell. Ezen belül a hagyományos 

gyógyturizmus fejlesztési program kiszélesített tartalmú megújítása a 21. század igényei 

szerint, a meglévő kapacitások gazdaságosabb használatának, a kihasználtság fokának 

megerősítése, javítása, a megvalósítandó beruházások és a működtetés során jelentős 

gazdasági, térségfejlesztési multiplikációs hatás érvényesítése, az egyedi adottságú helyek 

révén a program imázs-formáló hatásának erősítése. 

Zarándokturizmus 

Cél: Mária út fejlesztése: szálláshelyek kialakítása, étkezési lehetőségek kialakítása, 

kiadványok készítése, túraútvonalak karbantartása, együttműködés Mária úttal, helyi 

önkormányzatokkal, plébániákkal.  

 

Turisztikai programcsomagok: 

Gasztrokaland a Mátrában - Tegye le autóját és élvezze a Mátra ízeit! 

Célja a Mátra ízeit, hagyományait, borászait felfedezni úgy, hogy közben megmutatják 

értékeinket, kincseinket.  

Mátrai múzeumok éjszakája 

Célja a bejáratott program továbbfejlesztése, bővítése egész napossá, többnapossá tétele. 

Évszakfüggően más tematikával más irányokban. Földrajzi bővítés: Pásztó, Jászság, 

Egerszalók. 

Nagy rajzolás 

Célja a meglévő program újjáélesztése egész napos, az egész Mátrát lefedő programmá 

fejlesztése. 

Új életmód a jó levegőn - Két keréken, két lábon, majd négy keréken, négy lábon 

Egyedi élmények, extrém eszközök a Mátra erdeiben, völgyeiben. 
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Célcsoport bővítés 

Forever young: Modern nyugdíjas csoportok számára csomagajánlatok kialakítása, 

egy/többnapos programok. Tematizálás: várturizmus, bor- és gasztrorurizmus, kulturális 

emlékek, zarándokturizmus. 

Iskolai csoportok: várak és gyalogos programok, „kalandturizmus” egységes 

csomagajánlatban. 

 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Desztináció Fejlesztési Stratégia várost érintő 

meghatározásai 

 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Desztináció Fejlesztési Stratégia 2012-ben készült el. A 

fejlesztési stratégia alapvető célja „Az idegenforgalom olyan irányú és mértékű 

környezettudatos fejlesztése a Mátra térségében, amely a térségen kívülről érkező turisták 

révén elősegíti a terület gazdagodását, valamint a helyi lakosság számára magasabb 

életminőséget biztosít”. 

Ennek eléréséhez a dokumentum szakmai célokat és eszközcélokat fogalmaz meg. Szakmai 

célok a következők: 

 Versenyképesség javítása  

 A turizmus társadalmi, politikai támogatottságának növelése  

 Minőség és fenntarthatóság megteremtése a turizmusfejlesztésben 

 

A stratégia fő céljainak megvalósításához az alábbi eszközcélokat jelöltük ki: 

Fogadóképesség javítása: A Mátra térségben javítani kell a fogadóképességet, mind a 

közüzemi, mind a turisztikai infrastrukturális területeken, (megközelíthetőség, közlekedés, 

szálláshelyek stb.) 

Versenyképes termékkínálat: Az akcióterületen ösztönözni, pénzügyileg és szakmai 

szolgáltatásokkal is támogatni kell a vállalkozások, turisztikai szolgáltatók fejlesztési, 

beruházási tevékenységét, fejleszteni kell az ágazat szakképzettségi színvonalát. 

Hatékony desztinációmenedzsment rendszer kialakítása: Menedzsment és marketing 

tevékenységgel kell ösztönözni a kooperációkészséget, együttműködést, támogatva a 

turisztikai értékesítési és marketingkommunikációs munkát az ismertség és elismertség 

növelése érdekében. 

A helyi lakosság rekreációs igényeinek kielégítése: Fontos cél a térség lakosságának kis 

területű rekreációs igényeinek a kielégítése, főképpen a városi lakosság esetében. A célterület 

fontosságát az adja, hogy egyrészt a kis időigényű, gyorsan megközelíthető célpontok és az 

ezekhez kapcsolódó turisztikai termékek hozzájárulnak a térség népességének közérzeti és 

egészségi helyzetének javulásához. Másrészt az így kiépülő infrastruktúra és a programok, 

esetleg a nem helyi lakosok számára is elérhetőek. 
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A térségen kívüli célcsoportok vonzása: Az idegenforgalom területén folytatott munka 

sikerességét a legtöbb esetben a célterületen kívülről érkező turisták számának az 

emelkedésével szokták mérni. Ez a versenyképesség egyik fontos jelzőszáma is. 

A helyi erőforrások hatékony felhasználása: Az idegenforgalom fejlesztése során alapvetően 

arra kell törekedni, hogy a határtérségben található turisztikai erőforrások minél nagyobb 

mértékben kerüljenek felhasználásra. 

A fejlesztési dokumentum a Mátravidék számára a célok elérése érdekében 

termékprioritásokat és turisztikai termékeket jelölt ki. Ezek a következők: 

Egészségturizmus  

 Gyógyturizmus 

 Wellness turizmus 

Aktív turizmus, sportturizmus  

 Síturizmus 

 Kerékpáros turizmus 

 Természetjárás-kirándulóturizmus 

 Lovasturizmus 

Természeti turizmus 

 Ökoturizmus 

 Vadászturizmus 

 Horgászturizmus 

Vidéki turizmus  

 Falusi turizmus 

 Agroturizmus 

 Borturizmus 

Kulturális és örökségturizmus  

 Kulturális turizmus 

 Örökségi turizmus 

 Tematikus utak 

MICE turizmus 

 

A földrajzi termék-komplexitási igénye indokolta a területi prioritások meghatározását. A 

Mátra térség kedvező adottsága, hogy több olyan desztinációval rendelkezik, melyekre 

karakteres arculat, turisztikai márka építhető, ezek együttese építi a térség márkáját. Ezen 

megfontolásokra épülően földrajzi, területi prioritások a következők: 

Gyöngyös        Központi-Mátra 

Nyugati-Mátraalja       Felső- és Nyugati-Mátra 

Keleti-Mátraalja       Mátralába 
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A tervezés keretei 

 

Jogi háttér  
 

A tervezési folyamatot az alábbi jogszabályok befolyásolták:  

 

A települési önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatait a 2011 évi CLXXXIX 

Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól-nak II. fejezete határozza meg, az 

Önkormányzati feladat- és hatáskörök fejezet 13. § (1) fogalmazza meg, hogy a helyi 

közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

 

A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 

program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól, amely 

megfogalmazza a tervdokumentumok készítésével és elfogadásával kapcsolatos tartalmi és 

formai követelményeket. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés a „Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-

2020)” címet viselő dokumentumot 6/2014. (II.14.) közgyűlési határozatával fogadta el. 

 

A Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) dokumentumot a Heves 

Megyei Közgyűlés 150/2014. (IX.26.) számú határozatával hagyta jóvá 

 

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete tartalmazza az idegenforgalmi adóra 

vonatkozó szabályozást. 

 

Turizmus szervezeti rendszere Gyöngyösön 
  

A város turizmusának jelenlegi szervezeti rendszerében közösségi, önkormányzati, non-

business és vállalkozói szereplőket találunk (4. ábra).  

A közösségi szervezetek közül regionális szinten az Észak-magyarországi Regionális 

Marketing Igazgatóság - mint a közösségi marketing felelőse, megyei szinten a Megyei 

Önkormányzat szervezete tevékenykedik. 

A településen a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatósága 

körében vannak a turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok. 

Az Önkormányzat Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sportbizottsága előkészíti a Képviselő-testület 

döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Emellett javaslatot tesz a képviselő-
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testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben illetve 

véleményével a képviselő-testület elé terjeszti a beérkezett javaslatokat.  

A turisztikai vállalkozások a városban valamennyi turisztikai szolgáltatási rendszert 

(szálláshely, utazásértékesítés, vendéglátás, attrakció, stb.) képviselnek. 

A turisztikai vállalkozások szakmai szervezetei inkább lobbi, érdekvédő funkciókban, 

mintsem piaci koordinációt, kooperációt szervező tényezők lépnek fel. A kamarák mellett 

működik a „Zöld Utak" Turisztikai- és Vendéglátási Innovációs Klaszter, melynek fő 

célkitűzése a turizmus és vendéglátás szolgáltatás-, és tevékenységrendszerének tudományos 

igényű feltárása, innovatív fejlesztése, összehangolt, koordinált működtetése, az ágazat 

hatékonyságának és eredményességének növelése. 

 

3. ábra: A turizmus szervezeti rendszere Gyöngyösön 

A non-business szervezetek a közösségi és vállalkozói szféra erőterében keresik helyüket (pl. 

múzeumok, GYÖNGYÖK, stb.) 

A helyi TDM szervezetek feladata a kisebb területen működő, turizmussal foglalkozó 

szervezetek koordinálása, valamint helyi termékfejlesztés. 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Desztinációs menedzsment feladata helyi szinten, 

Gyöngyösön és környékén a fent említett feladatok ellátása. 

Ezen kívül egyesületek (Borút), turistaegyesületek, kerékpáros egyesületek azok, akik a non-

business szférát képezik és a Mátra turizmusában oroszlánrészt vállalnak, elsősorban a térség 

lakosságának integrálásában. 

A Károly Róbert Főiskola a turizmus-vendéglátás terén elsősorban a felsőoktatási valamint a 

kutatás-fejlesztési feladatokat lát el. 

ÉM-RMI 

 

Megyei Önkormányzat 

 

Gyöngyös Város Önkormányzata  

 

Tourinform-iroda 
Turisztikai vállalkozások 

Non-business szervezetek: közmű-

velődési, kulturális, tudományos, oktatási 

intézmények, egyesületek, stb. 

Vállalkozá-

sok szakmai 

szövetségei, 

kamarái 

Helyi TDM 

szervezet 

Közösségi, önkormányzati szféra Business és non-business szféra 
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Források 
 

Saját források   

A közcélú feladatok esetében saját forrás képződhet az önkormányzatoknál a helyi adókból 

(idegenforgalmi-, iparűzési- és építményadó), egyéb támogatásokból, valamint a 

vagyonértékesítésből. A helyi adókról szóló törvény meghatározza, hogy a településen termelt 

idegenforgalmi adót turisztikai célokra kell fordítani. Erre az önkormányzatnak 

mindenképpen törekedni kell.  

Sajnos a térség önkormányzatai, önerőből a komolyabb fejlesztésekre képtelenek, sőt az 

esetek többségében a külső forrásbevonáshoz elengedhetetlen önrész biztosítását sem tudják 

vállalni, még a legelőnyösebb pályázati feltételek esetén sem. E nélkül viszont nem vehetnek 

részt a pályázatokon. A gondon valamelyest segíthet, ha a jövőben a fejlesztésekre 

fennmaradt pénzek felhasználásánál mindig elsőbbséget adnak a pályázatokon való 

részvételnek, mert ezáltal pénzüket megsokszorozhatják. A magánszektor beruházásai 

esetében is általában gond a saját források elégtelensége. A hitelek igénybevétele mellett 

közös vállalkozások szervezése jelenthet erre megoldást. Az elsőnek – az utóbbi időben 

bekövetkezett mérséklődés ellenére – a kamatok még mindig magas volta képezi a fő 

akadályát. Ezen a különböző kedvezményes hitelakciók igénybevétele, a kormány közép- és 

kisvállalkozási programja, illetve az ahhoz kapcsolódó ösztönzési rendszer életbe lépése segít, 

illetve bővülő lehetőséget jelentenek az EU programokhoz kapcsolódó pályázatok is.   

 

Külső források 

A legfontosabb külső forrást ma már az Európai Unió által társfinanszírozott támogatási 

alapjai jelentik. Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós 

források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. 

Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához. A Széchenyi 2020 Program az 

alábbi csatornákon keresztül támogatja a turisztikai fejlesztéseket: 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)  

6. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a 

gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)  

7.  Turizmus 

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)  

TOP 1.2 Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében  

TOP 2.1 Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
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33..  AA  tteelleeppüüllééss  iiddeeggeennffoorrggaallmmii  hheellyyzzeettee  ééss  ttrreennddjjeeiinneekk  

eelleemmzzééssee    
 

3.1  Kereslet elemzés 

 

Gyöngyös és térségében hatalmas turisztikai potenciál rejlik, azonban a mai napig nincsen 

teljes mértékben kihasználva. A javuló tendencia, a számos új attrakció és infrastrukturális 

fejlesztés reménykedésre ad okot, bár a turizmus fellendítése jóval összetettebb feladat. 

A különleges településszerkezetnek köszönhetően Gyöngyös városának kínálata magába 

foglalja a Mátra két népszerű turisztikai célpontját, Mátrafüredet és Mátraházát, mint 

lakóterületeket, illetve a Kékestető és Sástó környékét. A ma még inkább szezonális 

programkínálatra, a legkülönfélébb turisztikai attrakciókra a látogatók széles köre érkezik a 

térségbe, aminek megfelelően a szálláskínálat is színes palettát képvisel a magánszállásoktól a 

superior szállodákig. 

Gyöngyös település Heves megye turizmusának egyik meghatározó egysége. A megye 

turisztikai trendjeit és a város látogatottságának összefüggéseit vizsgálva megállapítható, 

hogy a 2008-2009-es országos válság jelentős visszaesést okozott mindkét térség tekintetében. 

Heves megyében 2009-től – az országos trendeknek megfelelően, de annál kicsit nagyobb 

mértékben – dinamikusan növekedni kezdett a vendégek száma. E növekedés eredményeként 

2011-ben már 343.413 fő volt a vendégek száma, ami több mint 56 ezerrel magasabb a 2009. 

évi értékhez képest, illetve több mint Heves megye lakossága. A 2014. év első kilenc 

hónapjában (januártól szeptemberig) érkező turisták száma már meghaladta ezt a számot, 

ugyanis ebben az időintervallumban Heves megye kereskedelmi szálláshelyeire 386.000 

vendég érkezett, akik 898.000 vendégéjszakát töltöttek el. A külföldi vendégek aránya 13%, a 

vendégéjszakákból való részesedésük 15% volt. 94%-uk Európából érkezett, legtöbben 

Lengyelországból, Szlovákiából és Németországból. A megye kereskedelmi szálláshelyei 

2014. január–szeptemberben 6 milliárd forint bruttó bevételt realizáltak a szállásdíjakból, 

22%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. 

A szálláshelyek jogi státuszától függetlenül a Gyöngyös és térségébe látogató turisták 

vendégszámának változása a vendégforgalom jelentőségét jól mutatja (4. ábra), ami alapján 

elmondható, hogy az összes vendégszám a kereskedelmi szálláshelyeken az ezredforduló 

óta jelentős mértékű ingadozásokat mutatott. Az ezredforduló környékén 50.000 fő körül 

stagnáló kereslet 2003-ban kezdett csökkenni, és 2005-ben elérte első mélypontját, ami akkor 

31.028 vendéget jelentett. Átmeneti növekedés után a gazdasági válság egyértelműen 

rányomta a bélyegét Gyöngyös és térsége turizmusára, ami 2009-ben mindössze 24.058-as 

vendégszámhoz vezetett. A 2010-es szolid növekedést azonban számottevő vendégszám 

emelkedés követte, így 2012-re a vendégszám meghaladta a kezdeti, 2000-ben regisztrált 
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számot, sőt, 2013-ban már a 60.000-es küszöböt is átlépte. A 2014-es adatok1 minden 

várakozást felülmúltak, az éves vendégszám 70.158 fő. 

 

4. ábra: Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A vendégszám alakulása a szállodákban hasonló képet mutatott, arányaiban megfelelt 

az összes turistaérkezésnek. A 2000-es évtől 2010-ig csökkenés tapasztalható, bár 2007-ben 

és 2008-ban minimális növekedést mutat a statisztika. (6. ábra)  

A negatív rekorder év a 2010-es, amikor a legkevesebb szálloda üzemelt, mindössze 12.928 

fő vette igénybe a szállodákat. Az új házak nyitása és a turizmus általános fellendülése ezt 

követően dinamikus növekedést eredményezett a szálláshelyeken is, így egy év alatt 

megduplázódott, 2013 végére pedig közel a négyszeresére nőtt a szállodákba érkező vendégek 

száma. 

A panziók vendégforgalma jóval kiegyenlítettebb volt, 2000-től 2004-ig folyamatos 

növekedés tapasztalható, onnantól 2011-ig kismértékű csökkenés, majd 2012-ben és 2013-ban 

nagy visszaesést szenvedett el – a szállodák javára – a panziók üzemeltetői köre. A 

csúcsévben, 2004-ben 7028 fő látogató volt a panziókban, ez 2013-ra 3297-re csökkent.  

A turistaszállásokról és a kempingekről szóló adatsorok hiányosak, az utóbbi éveket – a 

törvénymódosítást követően – már nem listázzák, azonban érdemes megemlíteni, hogy a 

turistaszállások népszerűsége a 2006-os és 2007-es évekre csúcsosodott ki, az addigi 400 fő 

+körül mozgó érték a két említett évben 2000 fő fölé ugrott. 

                                                           
1 KSH 2014 előzetes adatok alapján 
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5. ábra: Vendégek száma a szállodákban 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A kempingek virágkora ezzel szemben az ezredforduló környékén jött el, 2001-ben lépte át 

egyedül az 1000 főt, onnantól fogva folyamatosan csökkent, 2011-re már csak 186 fő volt. Az 

üdülőházakat igénybe vevők száma 1114 (2012) és 5085 (2001) határértékek között 

ingadozik, a 14 év átlagában 3458 fő, ami fokozatosan csökkenő trendet mutat. 

A kereskedelmi szálláshelyeken megforduló külföldi turisták száma átlagosan alig 

egytizede az összesnek. (6 .ábra) A külföldi látogatók aránya jól követi az összes 

vendégszámot, 4000 fő felett csak az első két évben (2000 és 2001) volt, onnantól kezdve 

3000 és 4000 között ingadozott, sőt a negatív rekorder évben, 2009-ben a 3000-et sem érte el.  

A növekedés az utolsó vizsgált időszakban nem annyira kiegyenlített, mint az összes 

vendégszám esetén, de a 2013-as kiugrás jóval intenzívebb arányaiban, mint az összesített 

adatoknál. Ez azt jelenti, hogy a külföldi látogatók száma egyetlen év alatt a másfélszeresére 

nőtt, meghaladva az elmúlt 14 év összes értékét. 

A szállodát igénybe vevő külföldiek számának változása hasonló trendet mutat, az 

ezredfordulón tapasztalható 3505-ről 2010-re 1211 főig esik vissza, majd ugrásszerű 

növekedésnek indul, ami 2012-re 1814 külföldi vendéget, 2013-ra pedig 3462 főt 

eredményez.  

A panziókban megszálló külföldi vendégek számának maximumát a vizsgált időszakon belül 

2011-ben érte el, ekkor 1616 fő vette igénybe az egységeket. A panziók számának relatív 

stabilitása mellett a vendégszám nagyon ingadozó, az ezredforduló óta (311 fő) folyamatos 

növekedést mutatott, ami a csúcsévet követően drasztikusan visszaesett, így 2013-ban már 

csak 751 főt jelentett. 
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6. ábra: Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A Gyöngyösön és térségében eltöltött összes vendégéjszakák száma mutatja, hogy a fent 

felsorolt vendégek a kereskedelmi szálláshelyen összesen hány éjszakát töltöttek el. (7. ábra) 

Míg az összes vendégéjszaka évről évre erős ingadozásokat mutat, addig a külföldi 

vendégéjszakák meglehetősen hasonlóan alakulnak.  

Az összes vendégéjszaka a vizsgált időintervallumban kezdetben növekszik, majd 2002-ben 

eléri a csúcspontját (142.182 vendégéjszaka), amit később már nem tud produkálni.  

A szálláshelyek besorolásának törvényi változása és a válság hatása 2009-ben a 

legalacsonyabb számot eredményezi (53.871 vendégéjszaka), amit utána dinamikus 

növekedés követ. A 2014-ben tapasztalt2 turisztikai növekedés a vendégéjszakák számában is 

megmutatkozott, a 2013-as 125.752 vendégéjszaka 2014-re 136.246-ra nőtt.  

A turisztikai trendek általános változásának, a több hosszú hétvégének, a rövidebb 

nyaralásoknak és a hektikusan változó hóhelyzetnek köszönhetően az átlagos tartózkodási 

idő csökkenését tapasztalhatjuk, ami 2010-ben még 2,7 éjszaka volt Gyöngyös és 

térségében, de 2014-re már csak 1,9.  

A külföldi vendégek esetében ez természetesen több, 2013-ban 3,1 éjszaka, ami 2014-ben 2,9-

re csökkent, ami az elmúlt évek tapasztalatában még így is kiemelkedő érték. 

 

                                                           
2 KSH 2014 előzetes adatok alapján 
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7. ábra: Vendégéjszakák a kereskedelmi szálláshelyeken 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma jól illeszkedik az összes vendégéjszaka 

arányához, bár a külföldi kereslet csökkenése is tapasztalható emellett. (8. ábra) A szállodai 

vendégek számát és a vendégéjszakákat összevetve megemlítendő, hogy bár a vendégek 

számának közel 100%-os növekedése tapasztalható 2012-ről 2013-ra, a vendégéjszakák mégis 

csökkenést mutatnak ugyanazon időszakban. 

A panziókban eltöltött vendégéjszakák száma az ezredfordulótól egészen 2012-ig 

folyamatosan, apró szórásokkal 10.000 körül mozog, az utolsó két vizsgált évben azonban 

jelentősen lecsökken, 2013-ra 7202 vendégéjszakára esik vissza.  

A panziókba érkező külföldiek aránya a vendégéjszakák tekintetében ingadozó, az összes 

vendégéjszaka 1/4-e körül mozog, de 2011-ben az 1/3-ot is elérte. 

A turistaszállásokon, kempingben és ifjúsági szállókban regisztrált vendégéjszakák 

statisztikája a törvénymódosítás hatására 2009-ben megszakad, de elmondható, hogy 

mindhárom szállásforma első sorban a magyar turistákat vonzotta, Jelentőségük eltörpül a 

szállodák és panziók mögött. Az őket felváltó, törvény szerint „közösségi szálláshelynek” 

nevezett egységek száma 2010-től folyamatosan 3 db, 241 férőhelyet nyújtó szálláshely, ahol 

a vendégéjszakák száma 2011-ben és 2013-ban haladta meg a 10.000-et. 

 

 



Munkaanyag 

Gyöngyös Város Idegenforgalmi Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája  
 

24 
 

 

8. ábra: Vendégéjszakák a kereskedelmi szálláshelyeken 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

Az üdülőházak vendégéjszakái jóval objektívebb, összehasonlíthatóbb és teljes adatsort 

mutatnak, ami alapján elmondható, hogy a vendégéjszakák száma közelít a panziókban 

eltöltött vendégéjszakák mértékéhez, a vizsgált 14 év átlaga 8122 vendégéj, a legmagasabb 

számot a 2006-os év hozta, a legalacsonyabbat a 2012-es, mindössze 2967 vendégéjszakával, 

ami 2013-ra normalizálódni látszik, hiszen akkor 6080 vendégéjt számoltak. A külföldiek 

aránya az üdülőházakban közel sem annyira kiegyenlített, mint a panziókban, több évben nem 

regisztráltak az említett egységekben csak hazai turistát. A korábbi szabályozás szerint „fizető 

vendéglátás” kategóriába és egyszerűen „egyéb vagy magán szálláshelyként” jelölt 

szállásokon szintén változó arányban jelentkezett a kereslet, az említett egységek 

vendégéjszakái összességében 15.000 és 5000 között mozognak, folyamatos csökkenés 

tapasztalható az igénybevételük tekintetében. 

Az idegenforgalmi adóból származó bevétel a település számára fontos forrás lehet, amit a 

turizmusra tud visszaforgatni. 2015-ben a maximális, 505 Ft/fő/éj mértékű, ami magasabb, 

mint hazánk leginkább látogatott településeinek nagy részén (Hévíz, Siófok, Hajdúszoboszló 

vagy akár Budapest). Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról 

szóló 27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete alapján az idegenforgalmi adóban 

adómérték csökkentésére került sor 2015. március 1. napjától, így személyenként és 

vendégéjszakánként az adó mértéke 2015. március 1. napjától 440 Ft. 

Az idegenforgalmi adóbevétel a vendégéjszakákkal arányosan folyamatosan növekszik, 

bár ezt befolyásolja a mértéke, a szálláshelyek besorolásának jogi változása és az 

idegenforgalmi adót megfizetni kötelezettek körének a bővülése is. 

A 9. ábra mutatja az adónemből származó önkormányzati bevételek nagyságát, illetve a 2015-

re prognosztizálható értéket. 
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9. ábra Idegenforgalmi adó bevételek 

Forrás: saját szerkesztés Gyöngyös Város Önkormányzata adatai alapján 

 

A statisztikák tanulsága szerint Gyöngyös és térsége összes mutatója javult a vendégek 

száma, a férőhelyek száma, a vendégéjszakák tekintetében egyaránt a válság évei óta. A 

2013-as és 2014-es évben a növekedés dinamikusabb volt, köszönhetően a kínálat erős 

javulásának. A jogi kérdések és statisztikai kategóriák sztenderddé válása néhány év múlva a 

magántulajdonban lévő üdülőházak és panziók pontos összehasonlítását is lehetővé teszi.  

Összességében azonban elmondható, hogy a válság egyfajta piactisztító mechanizmusként 

lépett fel a régióban, hiszen a kisebb egységek közül azok maradtak meg kínálati 

elemként, akik képesek voltak innovációra, szolgáltatásaikat kibővítették illetve 

kooperáltak az attrakciókkal illetve egyéb szolgáltatókkal. 

Ugyanakkor mindenképpen fontos megjegyezni, hogy Gyöngyös város esetében a 

vendégéjszakák jelentős része a magas kategóriájú és színvonalú mátrai szállodákban 

realizálódik, a vendégek Gyöngyösre sok esetben nem látogatnak el. Ez azt jelenti, hogy bár 

a mutatók alapján a vendégforgalomban javulás tapasztalható, ez elsősorban a város 

közigazgatási területéhez köthető és nem feltétlenül Gyöngyös belterületéhez. 
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3.2  Kínálat elemzés 

 

Szálláshelyek 

 

A turisztikai trendek vizsgálatához természetesen a rendelkezésre álló statisztikai adatok 

mindegyikét vizsgálni szükséges, azok összefüggései szintén meghatározóak a jövőre 

vonatkozó stratégiák kialakításában. A szálláshelyek kategorizálásának többszöri változása 

némileg befolyásolja a statisztikákat is, hiszen a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről megváltoztatta a besorolási kategóriákat. Ezen 

felül a Hotelstars rendszer – nem kötelező érvényű – bevezetése és a csillagjelzés 

használatának rendje is változtatott a szálláshelyek megítélésében, besorolásában. A KSH 

adatokra alapuló statisztikák mindezek miatt torzíthatnak, pontos összehasonlításra nem 

alkalmasak, de a trendek bemutatására igen. 

Gyöngyös, Mátrafüred, Mátraháza, a Sástó és a Kékestető egy területi egységet alkot, így a 

Központi Statisztikai Hivatal településekre készített statisztikája (TSTAR) egyként kezeli. A 

méretét tekintve Heves megyében a nagyobb területű települések közé tartozik, a megyei átlag 

(3006 hektár) feletti, 5531 hektáros értékkel. 

A területen található panziók férőhelyeinek száma az elmúlt 13 évben nem mutatott 

ugrásszerű emelkedést, nagyobb változást csak az elmúlt évek nagy szállodanyitásai 

eredményeztek. 2000-ben a panziók szállásférőhelyeinek száma 141 db volt, a legmagasabb 

értéket 2004-ben érte el, akkor 245 szállásférőhelyet számlálhattunk, azóta folyamatos, de 

kiegyensúlyozott csökkenés tapasztalható, így a 2012-es (110 db) adat 2013-ra 97-re esett 

vissza. A panziók száma 4 és 8 egység között mozog, mindkét szélsőérték a 2000-es évek 

elején fordult elő, így azóta 6 vagy 7 panzió jelenti évről évre a kínálatot, ami csak 2013-ra 

esett vissza 5 db-ra. 

Turistaházakról megbízható adat csak 2009-ig áll rendelkezésre, 2006-tól 2008-ig a 

szálláshely típus 66 férőhellyel képviselte a kínálatot, ezt megelőzően és 2009-ben 15 körüli 

volt ez a szám. A kemping férőhelyek száma kiegyensúlyozott 400 db volt 2010-ig, majd 

2011-re 150-re csökkent, 2012-től nincsen adat róla. Az üdülőházak férőhelyeinek száma is 

mutat némi bizonytalanságot, ugyanis a törvénymódosítás évében az addig évekig 220 db 

körül mozgó szám 120-ra változott, 2010-ben és 2011-ben újra 240 lett, majd 2012-re 60 db-

ra esett vissza. 2013-ban 100 férőhelyet soroltak a statisztikák ebbe a kategóriába. 

A szállodák férőhelyeinek száma 2008-ig minimális ingadozást mutat, 650 db körül mozog 

kisebb szórással. A szállodabezárások, felújítások, az új házak nyitása és a jogi változások 

egyaránt nagy változást hoztak ezután a férőhelyek tekintetében, így lehetett, hogy a válság 

kezdetének évében, 2009-ben a férőhelyek száma 472 db-ra esett, majd 2010-ben mindössze 

253 db volt. 2011-re emelkedett a megszokott szintre, 668 db-ra. 2012-ben a szállodai 

férőhelyek száma óriási ugrást mutatott, 917 darabbal minden eddigi fölé emelkedett. Ez a 
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szám 2013-ra 713-ra mérséklődött. A működő szállodák száma a térségben 3 és 7 db között 

ingadozik, a legkevesebbet 2010-ben, a legtöbbet 2003-ban számolhatjuk. A válság után 

2011-re 4, 2012-re és 2013-ra 5 egység várta a vendégeket. A rendelkezésre álló szállodai 

szobák száma a vizsgált 14 évben átlagosan 255 szoba volt, a legalacsonyabb szobakínálatot, 

88 db-ot 2010-ben regisztrálták, 300 szoba fölötti értéket 2003-ban és 2012-ben 

tapasztalhatunk. 2013-ban 257 szoba állt rendelkezésre. Minősített gyógyszálloda nem 

található a térségben, azonban a Kékestetőn található Mátrai Gyógyintézet, Szanatórium 

jelentős gyógyturisztikai vonzerőt képvisel. Wellness szálló kategóriába több egység sorolta 

magát, de a wellness szálló kritériumrendszerének változása és az egységesítés hiánya ezeket 

a házakat nem teszi egyértelműen alkalmassá az objektív statisztikák készítésére. 

Jelenleg Gyöngyös szállodai férőhelyeinek többségét a két 4 csillagos (superior) szálloda, a 

Residence Ózon Conference & Wellness Hotel és a Lifestyle Hotel Mátra szolgáltatja, előbbi 

82, utóbbi 114 különböző méretű szobával rendelkezik. A Hotel Opál 35 szobát, a mátrafüredi 

Hotel Anna 18 darabot, a Borhotel Sziluett Farkasmály 17-et, a Wellness Hotel Füred 14-et, a 

Gyöngyvirág Szálló pedig 24 szobát kínál. A szálláshely kínálat legújabb eleme a Sástó 

Kemping helyén épült három csillagos Sástó Hotel, ahol 34 db kétágyas szoba és 3 db 

lakosztály található. 

A szálláshely kínálat a fentiek alapján Gyöngyös és térségében az összes kereskedelmi 

szálláshely tekintetében a 10. ábra szerint alakult. A folyamatos bővülést követően 2003-ra 

érte el a csúcspontját, ami 2061 db férőhelyet jelentett. Ezt követően dinamikusan csökkenő 

tendenciát mutatott, bár alkalmi növekedés megfigyelhető. 2013-ra az összes kereskedelmi 

szálláshely férőhelyeinek száma 1159 db, ami összevetve a szállodák arányával egyértelműen 

mutatja, hogy az egyéb szálláshelyek száma drasztikus mértékben csökkent az elmúlt 

években. 

 

 

10. ábra: Összes kereskedelmi szállásférőhely száma Gyöngyösön 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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Vonzerők, turisztikai termékek 

 

Az Észak-Magyarországi régió határozott turisztikai arculattal bír, a belföldi utazások 

számának növekedésével egyre ismertebb és népszerűbb, az ország második leglátogatottabb 

régiója. Kiemelt desztinációként kezeli a Gyöngyös-Mátra térségét, melynek szerepe 

meghatározó a régión belül. A város és környezetének elhelyezkedése országosan 

egyedülálló, komplex turisztikai kínálatot nyújt. A vonzerők nagy része folyamatosan 

felértékelődik, ismertségük egyre nő, így ápolásuk, fejlesztésük segíti a régió turisztikai 

potenciáljának az erősítését. 

A vonzerők listázása a ’90-es években vette az első nagy lendületét, akkor a Magyar 

Turizmus Rt. gyűjtötte és rendszerezte az attrakciókat. Az azóta eltelt másfél évtizedben a 

vonzerők száma többszörösére hízott. A listába minden olyan természeti vagy kulturális 

örökséget, attrakciót összegyűjtöttek, ami a látogatókat a térségbe képes vonzani, illetve 

azokat a tudatosan a turizmus élénkítésére, a tartózkodási idő meghosszabbítására létrehozott 

szolgáltatásokat, amiket a látogatók igényeinek megfelelően alakítottak, fejlesztettek ki. A 

vonzerők megléte és tudatos fejlesztése pozitívan hat a helyi gazdaságra, általuk a turistaszám 

növekedése tapasztalható, ez bevételekhez juttatja a térséget, a települést és a szolgáltatókat 

valamint hosszú  távon hozzájárul a munkahelyteremtéshez is. 

A vonzerők minősítése mutatja meg, hogy turisztikai hasznosításuk mekkora hatókörrel bír, 

az irántuk mutatkozó érdeklődés mekkora mértékű. A legkisebb potenciállal az ún. helyi 

vonzerők bírnak, leginkább a régió/település lakosai látogatják, turisztikai szerepe minimális. 

Eredhet ez abból, hogy az attrakció tudatos hasznosítása, marketingje még nem kezdődött el, 

de abból is, hogy jellege valóban csak egy szűk kör érdeklődését tudja kiváltani. Regionális 

vonzerővel bír a kulturális vagy természeti örökség, ha hírneve átlépte a település/kistérség 

határait, látogatókat tud vonzani a környékbeli településekről, kisrégiókból is. Országos 

jelentőségű a vonzerő, ha a belföldi turizmus mozgatórugójaként funkcionál, a távolabbi 

belföldi régiókból is jelentős számú látogatót vonz. A legnagyobb hírnévnek az un. 

nemzetközi vonzerők örvendenek, a látogatók nagy része határainkon túlról érkezik, 

turisztikai használata folyamatos, így jelentős bevételt termel a régiónak. Rá más vonzerők is 

építhetők, megalapozhatják a kínálatot. Az eredeti kategorizálás Gyöngyös és térségében öt 

csoportba (Természeti örökség, Kulturális örökség, Egyéb szórakoztató, Tematikus út, 

tanösvény és Rendezvények, programok) összesen 61 vonzerőt sorol, bár a duplikáció 

bizonyos esetekben (Kékestető, mint kirándulóhely, Kékestetői TV torony, Kéktúra, Sípályák, 

stb.) elkerülhetetlen. Nemzetközi jelentőségű besorolást egy vonzerő sem kapott, de országos 

jelentőségű (köztük számos esemény is) összesen 28 darab. Alábbiakban a jelentős 

vonzerők a térségben a turisztikai termék aspektusából kerülnek ismertetésre. 

 

Egészségturizmus 

Gyöngyös településének a gyógyturizmus ugyan nem a zászlóshajója, hiszen a klasszikus 

értelemben vett gyógyfürdő vagy gyógyvízre épülő gyógyszálloda nem található a területén, 

azonban kiemelkedő jelentőségű a Mátrai szubalpin klíma, amely klimatikus gyógyhellyé 
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teszi az ország legmagasabb pontját. A Mátrai Gyógyintézetben jelenleg 385 ágyon folyik 

gyógyító tevékenység az intézet két egységében. 

A wellness, mint szolgáltatás az utóbbi években nagy népszerűségre tett szert az országban, az 

orvosilag bizonyított gyógyhatás helyett komplexebb jellegű hatást gyakorol a turizmus ezen 

típusa a látogatókra.. 

A Lifestyle Hotel Superior Mátra 1200 m2-es spa-t kínál, ahol élménymedencék, szaunák 

sora, keleti kezelések, natúrkozmetikumok érhetőek el. A Residence Ózon Conference & 

Wellness Hotel Superior spa részlege is meghaladja az 1000 m2-t, kültéri és beltéri 

panorámás medencékkel, masszázs szolgáltatásokkal, fitness teremmel várja a vendégeket. A 

Mátrafüredi Anna Hotel is rendelkezik wellness részleggel, gőzfürdő, szauna, medence és 

jacuzzi a kínálata. A szintén három csillagos Wellness Hotel Füred medencével, jacuzzival, 

szoláriummal és finn szaunával rendelkezik, a Gyöngyvirág Szállónak kültéri medencéje, 

infraszaunája és masszázságya van. A Hotel Opál Superior Gyöngyös látogatóinak és 

lakosainak is kínál wellness szolgáltatást, finn- és infraszauna, a jacuzzi, a tucatnyi masszázs 

és a fitneszterem is. A legújabb wellness kínálati elem a Sástó Hotel élménymedencével, 

gyermekmedencével, szaunákkal, relax szobával és egy egyedülálló 74 m2 alapterületű 

sóbarlanggal. 

Gyöngyös turizmusára is jelentős pozitív hatást gyakorol két – a település határain kívül eső – 

egészségturisztikai vonzerő, a Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő (Mofetta) és a 

Parádi Kénes Gyógyvíz (Csevice I.). A Mofetta hazánkban egyedülálló, a gyógyászati 

központot 2006-ban minősítették, a gyógygázon kívül orvosi vizsgálatokat is végeznek itt, 

masszázsokat, tornákat, fizikoterápiás kezeléseket nyújtanak. A Parádon található kénes 

gyógyvíz a Mátra egyetlen minősített gyógyvize. 

A gyógyturizmus valamint a gyógyhely fejlesztés kiemelt terület a fejlesztés -és 

támogatáspolitikában, lehetőség az összefogásra és a sokszínűség komplex termékké történő 

összefogásra, ezért a termék fontos szerepet játszik a gyöngyösi, mátrai turizmusfejlesztésben.  

 

Hivatásturizmus 

Gyöngyösön és környékén kifejezett rendezvényközpont nincs, ugyanakkor több olyan 

létesítmény is létezik, amely a konferenciák, rendezvények számára helyszínként 

szolgálhat. Mátrai Gyógyintézet Kékestetői Egysége egy 100 fő befogadására alkalmas 

konferenciatermet és néhány kisebb rendezvénytermet kínál a hivatásturisztikai és egyéb 

rendezvények lebonyolítására. 

A Lifestyle Hotel Superior Mátra 4 db, modern technikával felszerelt rendezvényteremmel 

rendelkezik, ahol 400-nál is több ember együttes képzése, tárgyalása oldható meg. A 

Residence Ózon Conference & Wellness Hotel Superior két plenáris terme szekcionálható, 

kisebb konferenciákat, családi rendezvényeket kényelmesen meg lehet itt tartani. A szálloda a 

családi rendezvények, esküvők piacán is erősen jelen van, tematikus partikat és teljes körű 

esküvőszervezést is kínál. A Hotel Annában 40 fős rendezvényekig várnak csoportokat, de 

üzleti és családi eseményekre is felkészültek. A Wellness Hotel Füredben maximum 75 fős 

rendezvény bonyolítható le, a Gyöngyvirág Szálló két rendezvénytermet hirdet, míg a Hotel 

Opál Superior összenyitható rendezvénytermei és étterme kisebb konferenciák, meetingek és 



Munkaanyag 

Gyöngyös Város Idegenforgalmi Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája  
 

30 
 

továbbképzések ideális helyszíne, felszereltsége magas színvonalú. A Sástó Hotel két 

konferenciaterme összesen 200 fő befogadására alkalmas, a Borhotel Sziluett Farkasmály 

konferenciaterme 60 fő részére nyújt lehetőséget magas technikai felszereltséggel. Az FM 

ASZK Mátrafüredi Tagintézménye több száz fős rendezvények megszervezésére alkalmas 

helyszínt biztosít, míg akár 160 főt is vendégül tud látni a Mátrafüreden működő színház- és 

konferenciaterem. A Malomudvar Étterem, Cukrászda, Panzió és Rendezvényház kapacitása 

is számottevő a városban, a termek hasznos alapterülete 500m2-t is meghaladja. Esküvőkre, 

családi rendezvényekre, de a hivatásturizmus eseményeire is nyitottak.  

Tökéletes rendezvényhelyszín Gyöngyösön a Károly Róbert Főiskola épülete is, az intézmény 

Diákhotele emellett egy 100 fő befogadására alkalmas konferenciatermet is magában foglal.  

A hivatásturizmus is eredménnyel tudja hasznosítani a Hegyi Sprtok Bázisa High-tech 

eszközeit, hiszen csapatépítéseket, céges rendezvényeket is szerveznek Mátrafüreden a 

megrendelő igényeire szabva. A csapatépítések kedvelt helyszíne a fentieken túl a 

Mátrafüredtől 800 méterre található Lövészpálya is. 

Mindenképpen érdemes megemlíteni a város legnagyobb rendezvényhelyszínét, a Városi 

Sport –és Rendezvénycsarnokot, ahol elsősorban nagyrendezvények zajlanak. 

Emellett a város rendezvényeinek a GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központ ad elsősorban 

helyet. 

A Kolping Közösségi Ház előadásokra kisebb, 20-25 fős termek, vásárokra, rendezvényekre 

egy 180 nm-es terem áll rendelkezésre.  

A Mátra Múzeum, mint rendezvényhelyszín is számottevő a kínálat tekintetében, hiszen 150 

fő befogadásra alkalmas központi térrel és 2 két kisebb, 50-70 fő befogadásra alkalmas 

konferenciateremmel is rendelkezik. Udvara tökéletes helyszín kulturális, céges és magán 

jellegű rendezvények lebonyolítására egyaránt.  

 

Aktív turizmus 

Gyöngyös város és térségének meghatározó kínálati eleme az aktív turizmus. A 

legkülönfélébb sportok űzéséhez, outdoor tevékenységekhez tökéletes helyszínt nyújtanak a 

hegyek, az állóvizek, a város adottságai. Az elmúlt évek fejlesztési irányzatai is előtérbe 

helyezték a szabadidő aktív eltöltésének a lehetőségét, ami illeszkedik a nemzetközi 

turisztikai trendekhez is. A látogatók preferenciáinak változása, a mozgás és az 

egészségmegőrzés iránti igény megjelenése a turizmusban kedvező folyamatokat indított el a 

Mátra térségében is. Az aktív turizmus vonzerőkészlete az egyik legszínesebb, lehet a 

természeti környezet, a domborzat, az időjárás, a ritka növényzet vagy állatvilág, de épülhet 

ember alkotta szolgáltatásokra, kulturális vonzerőkre is. Alábbiakban az aktív turizmus 

Gyöngyös és térségében megjelenő kínálati elemei és helyi vonzerői termék specifikusan 

jelennek meg, azonban számos átfedés is lehetséges, ami termékkapcsolásra ad lehetőséget 

tovább szélesítve ezzel a kínálati skálát. 
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Természetjárás 

Az egyik legkorábban megjelenő turisztikai tevékenység a régióban, története több száz évre 

vezethető vissza. A turistautak hossza jelenleg közel 600 km, egy részüket már felújították, 

emellett könnyen járható útvonalakat is kialakítottak. A természetjárás élményét a térségben 

számos tényező gazdagítja. A Kékestető, mint hazánk legmagasabb pontja önmagában is 

országos vonzerő, tiszta levegőjére, a kilátásra, a különféle szolgáltatókra és a turistautakra 

építve négy évszakos kínálatot jelent. A különböző turistaegyesületek elkötelezettek a Mátra 

fenntartható fejlesztése, a természetvédelem mellett. A jelzett túraútvonalak közül az országos 

Kék-túra első számú turistaút, emellett kisebb jelvényszerző túramozgalmak is érintik 

Gyöngyöst és a térségét, köztük a „Várak a Mátrában”, a Rákóczi turistaút (jelvényszerző 

túra), a Vörösmarty Mihály Mátrai Emléktúra, a Mátrai Templomok Lovagja túra. 

A szervezett természetjáró és aktív sportturizmusra is számos példa akad a térségben (Téli 

Mátra Teljesítménytúra, Mátrahegy Teljesítménytúra, Mátra Bérc Teljesítménytúra, Mátrai 

Csillagok Éjszakai Teljesítménytúra, Kékes Csúcsfutás, Mátra Kupa tájékozódási túraverseny, 

Kiss Péter Emléktúra) 

A természetjárás egy modern formája a geocaching, amely egy nemzetközi játék. Hazánkban 

a szövetséghez regisztrált geocacherek száma közel 23.000 fő. Az elrejtett kódok vagy kisebb 

dobozok a hagyományos természetjárók számára láthatatlanok, de mindig kapcsolódnak 

valamilyen helyi nevezetességhez. Gyöngyös város területén, illetve a közigazgatásához 

tartozó területeken több tucatnyi pont található, melyeket adott esetben eddig már több százan 

is meglátogattak. Turisztikai potenciált jelentenek a geocacherek, hiszen elsősorban olyan 

területekre utaznak el több napra, ahol ideális körülményeket találnak a ládák elhelyezésére és 

a felkutatásukra. 

A természetjárás egy Nyugat-Európában már közkedvelt formája, a nordic walking is egyre 

elterjedtebb a Mátra turistaútjain. Jelenleg összesen kilenc túra közül választhatnak a nordic 

walking hívei. A kiindulópontokon úgynevezett starttáblák láthatók, ezeken a túrák útvonala, 

a bemelegítés szabályai, a helyes bothasználat mellett az útvonal által érintett nevezetességek, 

természeti látnivalók olvashatók. A túrák minden esetben jelzett turistautakon haladnak, 

ezáltal nem terhelik feleslegesen a környezetet és állandó túravezetés és botkölcsönzés segíti a 

túrázókat. 

Segítségére van a természetjáróknak, iskolás csoportoknak, de önálló attrakcióként is megállja 

a helyét a Gyöngyösi Kisvasút, amely két vonalon közlekedik (Gyöngyös és Mátrafüred 

illetve a felújított Gyöngyös és Lajosháza, Szalajkaház között) tavasztól őszig menetrend-

szerűen, de igény szerint szezonon kívül is rendelkezésre áll, ha az időjárás lehetővé teszi. A 

kisvasút Mártafüredi végállomásától néhány percnyire található a Mátrafüredi Vadaspark. A 

park szabadon látogatható, az FM ASZK Mátrafüredi Tagintézménye kezeli, gondozza. 

Egyre jelentősebb turisztikai vonzerőt is képvisel a városban a Gyöngyösi Állatkert, éves 

látogatottsága már a 100.000 főt is meghaladja! Az állatok sajtómegjelenései és a folyamatos 

fejlesztések (játszópark, simogató, pónilovaglás, büfé) az attrakció vonzerejét növelik, 

területén nyári tábort is szerveznek az általános iskolás korosztálynak. 

Emellett mindenképpen érdemes szólni a Pipis-hegyen alakult Méhes kertről, amely a helyi 

méhészet hagyományainak és a turizmusnak egy sajátos és egyedülálló ötvözete. 
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Problémaként jelentkezik az egyre szabályozatlanabb mátrai motoros közlekedést. 

Mindamellett, hogy jelentős zajt okoznak, ön- és közveszélyes módon közlekednek, 

elsősorban a kerékpárosokat veszélyeztetve. Sajnos az illegális erdei motorozás és quadozás is 

elterjedőben annak ellenére, hogy épített pályák állnak rendelkezésre a környéken azok 

számára, akik e sportot kedvelik. 

Sportturizmus 

A város a SportFólió Kft-n keresztül egyre aktívabb szerepet vállal a szélesebb körű, nagyobb 

tömeget vonzó sportrendezvények szervezésében. Ezek közül kiemelkednek a válogatott 

szintű találkozók. 

Az igazi áttörést azonban mégis a mátraházi Olimpiai Edzőtábor felújítása hozhatja, amely 

nemcsak sportolókat, de nagyobb eseményeket is vonzhat a térségbe. 

 

Téli sportok, síturizmus 

A hóval fedett napok száma nagyon változó Magyarországon, így a Mátrában is. Sokévi 

tapasztalat és mérések szerint 30-40 nap alkalmas a síelésre, ami fagypont alatti időben a 

hóágyúkkal növelhető. Kiszámíthatatlansága és a hirtelen jött meteorológiai változások miatt 

a síturizmus meglehetősen érzékeny területe a Mátra turizmusának 

Téli sportok tekintetében Magyarország legmagasabb pontja érintett, 10 pályát különböztet 

meg a Kékestető Sícentrum, azonban ezek egy része ugyanazon az útvonalon van kijelölve és 

többnek a hó biztossága csekély. A déli pályák könnyen teljesíthetőek, a felső 700 méter 

hóágyúzható. Az északiak haladóknak valók, de meglehetősen rövidek (400 és 600 méter). A 

hóágyúzás vezetékes vízből történő megoldása egyenlőre nem megoldott. Mátrafüred 

közelében két szánkópálya is használt a szánkózók számára, hivatalos kijelölése és biztosítása 

azonban egyenlőre nem megoldott. 

A térség kínálatát bővíti a Gyöngyöshöz közeli mátraszentistváni Sípark. A 70-80 napos 

szezonokkal és 10 pályával rendelkező komplexum a hazai sí turizmus fő központja, 

Gyöngyös látogatottságát azonban jelentősen nem befolyásolja. 

A téli sportokat Gyöngyösön és a térségében a korcsolyázás is képviseli. A városban az utóbbi 

két télen épült fel a térség első műjégpályája a Fő téren. Tartósan hideg időben a Sástó is 

alkalmassá válik a korcsolyázásra.  

A téli sportok között a Mátrában a kutyaszán is rendelkezésre áll. Szabadidős tevékenység, 

magas élményfaktorú eszköz, emellett kutyaszán-versenyeket is rendeznek a Mátrában, ahol 

hazánkat is szép eredménnyel képviselik a sport bajnokai.  

 

Vadászturizmus 

A Mátra elsősorban nagyvadas területként vált ismerté a vadászok körében. Jelentős 

állományban található itt gímszarvas, muflon, őz, vaddisznó, de terítékre kerülhet fácán és 

mezei nyúl is. A vadászturizmus szigorúan szabályozott, a Mátra területén több 

vadásztársaság és erdőgazdaság osztozik. Gyöngyös közelében, a Tekeres Vadaskert Kft. 

gazdálkodási területén nyílik alkalom a vadak leterítésére, ahol szakemberek felügyelete 
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mellett lehetőség van cserkeléses vagy les vadászatra, terelő illetve rigli vadászatra, de külön 

kívánságra akár vaddisznó hajtóvadászat megszervezését is vállalják. Emellett több szervezet 

is folytat bérvadásztatási tevékenységet (pl. Egererdő). 

Mátraszentlászlón Vadász Turista Centrum működik, de a Gyöngyös térségi vendégházak, 

apartmanok és panziók többsége is nyit a vadászok felé. Gyöngyöspatán, Gyöngyöstarjánban 

működik vadásztársaság, de a vadászturizmust erősítheti az is, hogy az FM ASZK 

Mátrafüredi Tagintézménye erdészeti és vadgazdálkodási képzéseket nyújt, illetve a Károly 

Róbert Főiskola képzési kínálata is szorosan kapcsolódik az erdő- és vadgazdálkodáshoz. 

 

Horgászturizmus 

Az aktív turizmus ezen ága a Mátrában korlátozottan népszerű, bár az Adácsi, a Búzásvölgyi, 

a Markazi és a Nagyrédei horgásztó horgászegyesületei egész évben várják a horgászni 

vágyókat. Gyöngyös és térsége mindössze két horgászásra is alkalmas tóval rendelkezik, így 

bár létezik, de nem meghatározó a területen a horgászturizmus. Komolyabb kínálati elem a 

horgászok számára a Gyöngyösi Deli-tó, amely egy 54 hektáros víztározó, partján esőbeállók, 

asztalok és tűzrakóhelyek vannak kialakítva. A tavat a Gyöngyös és Környéke Horgász 

Egyesület gondozza, a napijegyeket is ők adják ki. 2007 óta rendezik meg a tónál az Országos 

Rapala Pergető Bajnokság egyik fordulóját június elején, ami ugyan szűk kört vonz a városba, 

azonban a pergető horgászok egyik legrangosabb eseménye. 

 

Kerékpáros turizmus 

Gyöngyös és Mátrafüred között, 6,5 kilométer hosszan húzódik a kerékpárút a 24-es főúttal 

párhuzamosan. Sajnálatos módon azonban a kerékpárosoknak ez az egyetlen lehetősége a 

sport biztonságos gyakorlására, ugyanis nem található a térségben több kiépített kerékpárút. A 

domborzati viszonyok, a nehéz terep nagyszerű vonzerő azoknak a kerékpárosoknak, akik 

megfelelő felszereléssel és jó fizikummal bírnak. A kerékpáros infrastruktúra minimális 

szintje miatt azonban ez a fizetőképes réteg más úti célt keres. Ajánlott útvonalak léteznek a 

kerékpárosok számára, amik vegyesen a főúton, mellékutakon, esetleg a vadászati utakon 

vezetnek. Szervízelésre Gyöngyösön és Mátrafüreden van lehetőség, de a turizmus ezen ágát 

segítő kerékpártárolók, kerékpáros pihenők nem találhatóak Gyöngyös és térségében. A 

helyzetet talán javítja, hogy 2014 őszén elkezdődött az Országos Kerékpáros Kéktúra Útvonal 

jeleinek felfestése a térségben, így Sástótól északra kelet-nyugati irányban az útvonal átszeli a 

térséget. Ez további kerékpáros fejlesztéseket is hozhat a jövőben. 

A hegyi kerékpáros versenyek megrendezésére is tökéletes a térség. A TOP Maraton nevű 

rendezvénysorozat egyik állomása a Mátra Maraton, a Mátra Kör Országúti Kerékpárverseny 

2014-ben még megrendezésre került míg a Kékesi Csúcstámadás nevű Nyílt Országúti 

kerékpárverseny 18 kilométeres távja 500 körüli versenyzőt vonz évről-évre. 

A Mátra lejtői tökéletes terepnek bizonyulnak az egyre népszerűbb un. downhill kerékpárosok 

számára is. A Kékestetőn 2015-ben négy downhill versenyt rendeznek. 
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Lovas turizmus 

A Gyöngyös környéki dombok és a Mátra turistaútvonalai ideálisak a lovas közlekedésre is. A 

lovas turizmust tucatnyi lovas udvar, istálló és lovas tanya szolgálja ki a Mátrában 

(kiemelkedő szolgáltatásspektrummal rendelkezik a két abasári, karácsondi és a visontai 

lovasudvar), Gyöngyös térségében azonban mindössze egy, a Zsákai Lovasudvar nyújt lovas 

szolgáltatásokat. Bértartást, lovaglás-oktatást és nyáron lovas tábort szerveznek.  

Parádsasváron, Sirokon, Gyöngyössolymoson, Gyöngyöspatán és Nagyrédén bővebb lovas 

turisztikai szolgáltatást kínáló udvarok léteznek, túraútvonalaik behálózzák a Mátra erdeit. A 

Parádfürdőn található Cifra Istálló és Kocsimúzeum szintén országos vonzerővel bír 

Gyöngyös tágabb környezetében. 

 

Extrém sportok 

Az aktív turizmus népszerűsége és a technikai-technológia fejlesztések eredménye, hogy az 

extrém sportok tucatja jelent meg és élvez sikereket többek között a Mátra területén is. A 

High-Tech Sportok Bázisa Mátrafüreden a 2010-es nyitás óta rengeteg elismerést begyűjtött, 

2015-re így a négy évszakos kínálat teljessé vált, hiszen hóban kipróbálható a snowsegway, a 

snowshredder, a snowmax, lehetőség nyílik többek között kutyaszánozni, erdei síelni, 

hótalpas túrára menni, amikhez a technikai felszerelést a Bázis bocsátja a turisták 

rendelkezésére. Hómentes időszakban még több fajtája kipróbálható a modern 

sporteszközöknek, 2-3-4 keréken fedezheti fel a látogató a Mátra minden területét 

Gyöngyös térségében két helyen is lehetősége van gokartozni, a Mátra Ring Gokart pálya a 

24-es főút mentén Gyöngyöstől 2km-re található, a Mátra-Kart fedett gokart pálya a város 

határában fekszik. 

A Gyöngyösi Repülőklub szervezésében és lebonyolításában a Pipis-hegyi reptérről 

sétarepülések indulnak. A Mátra térségében több siklóernyő klub is működik, Gyöngyös 

térségében egy közkedvelt starthely is található, nem messze a Pipis-hegyi reptértől a 

Cseplye-tető starthely. 

A turisztikai attrakciók sorában a 2000-es években elkezdtek országosan feltűnni a különböző 

kalandparkok, élményparkok. A Mátrában az Oxygen Adrenalin Kalandpark hiánypótló 

beruházás volt, népszerűségét bizonyítják az újabb és újabb fejlesztések. Jelenleg 16 hektáron 

bobpályával, átfordulós hintával, erdei kalandparkkal, canopy-val, játszóházzal, légvárral és 

tucatnyi egyéb izgalmas szórakozató attrakcióval várják a vendégeket.  

Szintén említést érdemel a városhoz közeli, Pálosvörösmart határában található Hollókő, mint 

kedvelt sziklamászó hely. 

 

Ökoturizmus 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fennhatósága alá tartozó Mátra Tájvédelmi körzet 1985-

ben került védelem alá. A vulkáni kőzetek és a belőlük képződött sziklaformák, a változatos 

erdőtársulások, a magashegységi növényfajok, a hegyi rétek és az itt található állatvilág 

egyedülálló értékei találhatóak a területen. Gyöngyös térségében védett a Gyöngyösi Sár-hegy 
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Természetvédelmi Terület, amely a Márta 500 méter magas déli peremhegye. A szőlőkultúrák 

fölött megmaradt egyedülálló, növénytani ritkaságokban bővelkedő növényzete és 

lepkefaunája miatt nyilvánították védetté. Kis kiterjedésű fennsíkjának lejtősüllyedésében 

kialakult Szent Anna-tó, valamint a körülötte lévő gyepek számos ritka lepkefaj számára 

jelentenek szinte utolsó élőhelyet. A Sár-hegyen kialakított tanösvény hossza 9 kilométer, 12 

állomást tartalmaz. Táblái színes növény- és állatábrákkal mutatják be a Sár-hegy 

Természetvédelmi Terület gyep, erdő, mocsár társulásait, geológiáját. 

 

Bor- és gasztroturizmus 

Gyöngyös gasztronómiájának egyik legmeghatározóbb eleme a bor. A Mátrai borvidék a 

Mátra-hegység lábánál fekszik, a Tarna és a Zagyva folyók határolják, 22 település őrzi a 

szőlőtermesztés hagyományait, amit két körzetre osztanak, a Mátrai és a Síkvidéki körzetre.  

Turisztikai szempontból kiemelhetők a pincesorok, amelyek megtalálhatóak Szücsiben, 

Gyöngyöstarjánban, Abasáron, Visontán, Domoszlón és Kisnánán, Szurdokpüspöki mellett a 

Kis-völgyben, Nagyrédén az „Öreghegy-en”, azonban a leglátványosabb pincefalu 

Gyöngyöspatán van. Gyöngyös északi részén, a Farkasmályi pincesor 25 pincéje várja a 

látogatókat. Itt működik a Sziluett Borhotel, ami a városba érkező borturistáknak magas 

színvonalú gasztronómiai kínálatot nyújt. Gyöngyös Fő terén a Mátrai Borok Háza kínálja a 

környék legjobb minőségű borait. Különleges borturisztikai start-upot is indítottak, hazánkban 

bevezették a „winecaching” fogalmát (a geocaching GPS alapú természetjáró játék mintájára), 

de az ötlet kivitelezése még várat magára. A kínálatot szélesíti a több mint száz éves múltra 

visszatekintő Borpalota is, amely felújított (2256 m2 alapterületű) pincerendszerének átadása 

2014. októberében történt meg. 

Nagyrédén található a Bormúzeum, ahol a szőlő- és bortermelés régi munkaeszközeit lehet 

megtekinteni, illetve vásárlási lehetőség is van a borokból.  

A borvidék egyik leghíresebb termelője Szőke Mátyás, aki dűlőszelektált boraival (például 

Paskomi Chardonnay) szép eredményeket ért el a borversenyeken, 2011-ben Vinotékát is 

nyitott.  

A Mátrai Borút Egyesület ugyan létezik, de aktív turisztikai tevékenységet nem végez. A 

Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesület és a Mátra Jövőjéért Turisztikai Egyesület folyamatos 

marketinggel népszerűsíti a borvidéket, pontos, hiteles adatbázissal és kereső rendszerrel 

rendelkezik a borászatokat illetően. 

Ahogy a többi történelmi borvidéken, a Mátraaljai borvidéken is számos szüreti bál és 

felvonulás várja a látogatókat. A Gyöngyösi Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál régi 

hagyomány a városban, ezen felül májusban rendezik meg a Bornapokat is, ahol a régió 

borain kívül helyi gasztronómiai specialitások is terítékre kerülnek. 

A Mátrai borvidék erősségei közé sorolható a kedvező fekvése, a kirándulóhelyek közelsége, 

a történelmi múlt és az egyéb turisztikai vonzerők (kultúra, falusi turizmus, Mátra 

lehetőségei), de az összefogás hiánya és a lehetőségek kiaknázásának elmaradása országosan 

is a legkevésbé vonzó borturisztikai célpontok egyikévé tette a régiót. Számos kritika éri a 

borászokat a borok minőségével kapcsolatosan, a fejlesztések elmaradása miatt. Kiemelkedő 
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fontosságú lenne a regionális összefogás, amelyben Gyöngyösnek – mint a történelmi 

borvidék központi településének – élen kellene járnia. 

Karakteres ételek, regionális specialitások csak elvétve találhatók, a palóc hagyományok 

hatása ugyan érezhető Gyöngyösön is, de turisztikai hasznosítása, a nógrádi gyakorlat 

kiterjesztése nem volt eddig járható út.  

A város éttermei közül néhány, a szállodák vendéglátó egységei azonban kísérleteznek a XXI. 

századi gasztronómiai trendek meghonosításával, a csúcsgasztronómia egyre több eleme 

fedezhető fel a térségben is.  

Az éttermek egyre igényesebb, színvonalasabb berendezésekkel bírnak. Gyöngyös városában 

a vendéglátás színvonala még nem tükrözi egy turisztikailag frekventált város minőségi 

jegyeit, de a fejlődési folyamat elindult már. Több vendéglátó egység országos ismertséggel 

rendelkezik, néhány a helyi ízekkel hódít, mások a fine-dining irányt képviselik.  

Gasztroturizmus tekintetében nagy potenciált jelenthet a városnak az Ízek Tanodája nevű 

főzőiskola, melyben egy mesterszakács vezeti be az érdeklődőket a különböző tematikus 

tanfolyamok keretében a főzés modern rejtelmeibe. 

 

Kulturális turizmus 

A kulturális turizmus részét képzik a múzeumok, kiállítóhelyek, műemlékek és egyéb 

látnivalók. A térség turizmusának kettőssége ebben a tekintetben is megmutatkozik, ugyanis a 

legtöbb – nem kizárólag kulturális – attrakció, amelyet a vendégek megtekintenek, a 24-es 

főút mentén helyezkedik el, azonban a kulturális látnivalók döntő többsége a turisztikailag 

kevésbé frekventált gyöngyösi belvárosban található.  

Gyöngyösön az egyik leghíresebb kulturális attrakció a Mátra Múzeum, amely az ország 

egyik legjelentősebb természettudományi gyűjteményét őrzi. A Múzeum három egységből áll, 

az Orczy Kastélyból, az új Természettudományi pavilonból, és a két hektáros helyi védettségű 

természetvédelmi területté nyilvánított parkból.  

Gyöngyös városának új, egyedülálló különlegessége a Huszár Lajos Éremtár, amely a Fő 

téren, a Grassalkovich palotában (Városi Könyvtár) helyezkedik el.  

Mátrafüreden található a Palóc néprajzi magángyűjtemény és palóc baba kiállítás, egyedülálló 

néprajzi értéket képviselő sátorlepedők kerülnek itt bemutatásra, gyűjtemény anyagát a 

Néprajzi Múzeum védetté nyilvánította. A Vadas Jenő Erdészeti és Vadgazdálkodási 

Szakközépiskola ásványkiállítása évek óta látogatott kiállítóhely, az ásványok rajongói a 

Mátraszentimrén található Mátra Ásványház Múzeuma és a Gyöngyösorosziban 

megtekinthető ásványkiállítás mellett ezt is felkeresik.  

Kiemelkedő építészeti és kulturális látványosság, a Vachott Sándor utca 12. szám alatti ház 

kapuján keresztül megközelíthető belső udvarban rejtőzik az 1806. és 1809. között épített, 

késő barokk stílusú ortodox templom, a Szent Miklós templom. Az egyhajós, keletelt, 

kosáríves szentélyzáródású, Ny-i homlokzati tornyos templom, csehboltozatos belső térrel 

rendelkezik. Berendezése a XIX.-X. századból származik. 1908-ban súlyos tűzkárt 

szenvedett, de 1946-ban helyreállították. 
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Innovatív helyi kulturális színtér a Kortárs Palóc Tájház, amely a helyi művészek alkotó 

műhelye, így a kortárs palóc művészek számára biztosít sokoldalú bemutatkozási és munka 

lehetőséget valamint péntekenként kézműves piac helyszíne is. Rendezvényhelyszínként is 

funkcionál, nyaranta pedig Kis Palóc Tábor néven napköziként működik. 

Gyöngyös és térsége egyetlen vár-maradványa a Bene-vár, Mátrafüredről turistaúton 

közelíthető meg. A XII. században épült vár maradványai jelenleg egy ciszterna és néhány 

falmaradvány, ami szabadon látogatható. A Mátrában még Kisnánán, Markazon és 

Gyöngyöspatán is található vár illetve várrom. 

 

Vallási turizmus 

Gyöngyös város és térsége gazdag történelmi és vallási emlékeinek sora erősíti a vallási 

turizmus helyi kínálatát. A város vallási sokszínűségét mutatja az itt található 6 római 

katolikus templom, egy református templom és egy zsinagóga (nem látogatható).  

A két szabadon látogatható katolikus templom, a Szent Bertalan templom, valamint a 

Ferences templom és kolostor vallás- és művészettörténeti értéke a település turizmusában is 

megmutatkozik. Mátraházán és Mátrafüreden is található egy-egy templom, melynek vallási 

szerepe mellett építészettörténeti jelentősége is van.  

A Ferences Műemlék Könyvtár Gyöngyös egyedülálló kulturális emléke, Pannonhalmán 

kívül az egyetlen, alapítása óta ugyanazon a helyen lévő ferences kolostori könyvtár. A közel 

16.000 kötetes könyvtár a középkori magyarországi ferences rend máshol elpusztult 

könyvtárainak anyagát mentette meg. Nemrégiben megújult a kolostor belső udvara a 

quadrum, ahol egy kút valamint gyógynövénykert kerül kialakításra. Emellett a templom, 

valamint a sekrestye freskóit, padjait, valamint az igen impozáns sekrestyeszekrényt is 

restaurálták. 

Hazánk második leggazdagabb egyházi gyűjteményét mutatja be a Szent Bertalan 

Plébániatemplom kincstára Gyöngyösön, azon a helyszínen, ahol három alkalommal is őrizték 

a történelem során a koronát. Az ötvös tárgyak, középkori kelyhek, talpas keresztek 

felbecsülhetetlen értéket képviselnek, az úrmutatók, ereklyetartók, miseruhák igazi egyházi 

különlegességek. 

A Mátraházán található Naphimnusz Park Assisi Szent Ferenc „Naphimnuszát” mutatja be, a 

természetvédelemnek nyújt emléket, a mátrafüredi Várkonyi Maréza keramikus készítette. A 

Mátrafüred határában az erő közepén megtalálható Máriácska kegyhely, nemcsak a helyiek, 

hanem az idelátogatók számára is kedvelt kirándulóhely. 

A Mariazellt és Csíksomlyót összekötő Közép-Európai zarándok út, a Mária-út is érinti a 

település határait. A Mária-út észak-déli és kelet-nyugat ága a Gyöngyös melletti Sárhegy 

területén ágazik el. A Mária Út Közhasznú Egyesület honlapján több, a térségben lévő 

szálláshelyet ajánl a zarándokúton résztvevőknek. 2015 a Szerzetesek Éve, aminek a 

keretében számos szervezett és csoportos zarándoklatot is szerveznek. A zarándokturizmus 

kiemelt rendezvénye a Fájdalmas Szűzanya búcsú, amely minden év szeptemberében fogadja 

a hazai és határon túli zarándokokat. 



Munkaanyag 

Gyöngyös Város Idegenforgalmi Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája  
 

38 
 

A városban a keresztények mellett a történelem során sokáig békében élt egy nagyobb zsidó 

közösség is, Heves megye legnagyobb hitközsége. Az építészeti szempontból is kiemelkedő 

épület (a második legnagyobb vidéki zsinagóga), a gyöngyösi Nagyzsinagóga (1930) jelenleg 

sajnos nem eredeti rendeltetését szolgálja és nem látogatható. Szintén említést érdemel az 

izraelita temető a város határában. 

Rokonlátogatás, VFR (Visiting Friends and Relatives) turizmus 

Az elmúlt évek országos tendenciája – kisebb mértékben ugyan, mint az ország keleti és 

északkeleti térségeiben – megfigyelhető Gyöngyösön és környékén is, hiszen a társadalom 

elöregedése és a fiatalok nagyvárosokba (Budapestre) vándorlása kézzel fogható itt is. A 

turizmus nemzetközi tendenciái már intenzív húzóerőként említik az utazás motivációi között 

a „gyökerek keresését”, a gyermekkor helyszíneinek felkeresését és az idős rokonok 

meglátogatását. A szociálturizmus klasszikus helyszíne, a Mátraalja ebből a szempontból is 

kiemelt terület, hiszen az államszocialista rendszer vállalati üdülőinek, ifjúsági táborainak egy 

része a térségben volt megtalálható. Az abban az időben idelátogató fiatalok nosztalgiára 

épülő motivációja – és annak jó marketinggel való felébresztése – lehetőség a város 

turizmusának élénkítésére. A Mátrafüreden található Idősek Otthona a Dunától keletre eső 

országrész legnagyobb ilyen jellegű magánszolgáltatója. Lakóinak száma megközelítőleg 100 

fő, így az őket látogató rokonok és barátok szintén turisztikai potenciált jelenthetnek a 

térségnek.  

 

Rendezvényturizmus 

A turizmus legjobb mozgatórugói a XXI. században a különböző fesztiválok, rendezvények. 

Ez természetesen Gyöngyös és térségében is így van, a város számos népszerű rendezvény 

gazdája. (1. táblázat) 

Legismertebb esemény, a Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál a Gyöngyök Mátra 

Művelődési Központ, a Vidróczki Néptáncegyüttes és a Gyöngy Néptáncfesztivál Alapítvány 

szervezésében valósul meg évről évre. Több nemzet tánccsoportjának fellépésére, 

népművészeti kiállításokra és kísérő rendezvényekre (pl. Nemzetközi Dudástalálkozó) is sor 

kerül minden év augusztusában. A Mátrai Múzeumok Éjszakája országos érdeklődésre tesz 

szert, egy autóbuszos körutazás a Mátra rejtett látnivalóit fűzi fel egy útvonalra. A Mátrai 

Veteránautó Találkozó, a különböző vallási ünnepekhez köthető városi rendezvények 

regionális jelentőségűek. Kisebb jelentőségű rendezvények: 

 A város állami ünnepeihez kötött rendezvényei (márc. 15., aug. 20., október 23.) 

 A templomok búcsúi  

 Kulturális Örökség napja: szept. 20-21. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a helyzetelemzés a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú 

Egyesület Versenyképességi és pozícionálási stratégiájával összhangban megállapította, hogy 

a természeti turizmus már létező, népszerű termékként jelenik meg, amíg az aktív 

turizmus, a kulturális turizmus és a borturizmus jelentős de fejlesztendő, potenciális 

termékei a desztinációnak, továbbá a rendezvényturizmus és egészségturizmus egyelőre 

másodlagos termékként azonosítható.    
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Megnevezés Helyszín Időpont 

Szilveszteri éjszakai túra Gyöngyös-Mátrafüred-

Gyöngyös 

2014/2015 

Szilveszter éjjel 

Újévi hangverseny Gyöngyös, MMK Záborszky 

József terem 

2015. 01. 03. 

Forralt boros túra Mátrafüred 2015. 01. 17. 

Magyar Kultúra Napja Gyöngyös 2015. 01. 22. 

Tréning Túra Mátrafüred 2015. 01. 24. 

Téli Mátra Teljesítménytúra Mátrafüred 2015. 01. 31. 

Városbál Gyöngyös 2015. 02. 07. 

Kiss Péter Emléktúra a Mátrában Sástó 2015. 02. 14. 

Natura Nap Gyöngyös 2015. 02. 21. 

Mátrahegy Teljesítménytúra Mátrafüred 2015. 03. 07. 

Tavaszköszöntő Túra Mátra 2015. 03. 21. 

Mátrai Decathlon Túranap Mátrafüred 2015. 03. 28. 

Tojáskereső túra, családi tájékozódási túraverseny Mátrafüred 2015. 03. 28. 

Családi húsvétoló Gyöngyös 2015. 04. 05. 

Mátrabérc Trail Mátra 2015. 04. 18. 

Gyöngyösi Művészeti Hetek Gyöngyös 2015. 04. 23.-2015. 

05. 17. 

XIX. századi piac, Gyöngyös Város napja Gyöngyös 2015. 05. 17. 

Mátrai Csillagok éjszakai teljesítménytúra Gyöngyös 2015. 05. 24. 

Gyöngyösi Bornapok Gyöngyös 2015. 05. 29.-2015. 

05. 31. 

XVIII. Kékes Csúcsfutás Mátrafüred 2015. 06. 06. 

Mátravasút teljesítménytúra Gyöngyös 2015. 06. 21. 

XXX. Mátrai Veteránautó Találkozó, Szevasz Nyár 

Szuperkoncertek 

Gyöngyös 2015. 06. 26.-2015. 

06. 28. 

Bene Búcsú Mátrafüred 2015. 06. 27.-2015. 

06. 28. 

Muzsikál az Erdő, Mátrai Művészeti Napok Mátra 2015. 06. 27.-2015. 



Munkaanyag 

Gyöngyös Város Idegenforgalmi Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája  
 

40 
 

07. 05. 

Családi hétvége az Oxygen Adrenalin Parkban Sástó 2015. 07. 04.-2015. 

07. 05. 

Nemzetközi Gitárfesztivál és Mesterkurzus Gyöngyös 2015.07 

Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál Gyöngyös 2015. 08. 11.-2015. 

08. 16. 

VII. Rose-Velo.hu Kékesi Csúcstámadás Országúti 

Kerékpárverseny 

Gyöngyös 2015. 08. 29. 

Mátra Mountainbike Maraton Sástó 2015. 08. 30. 

Mátra Kör Országúti Kerékpárverseny Gyöngyös 2015. 09. 05. 

Gyöngyösi Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál Gyöngyös 2015. 09. 18.-2015. 

09. 20. 

Szüreti Futónap Gyöngyös 2015. 09. 18. 

9. éves az Oxygen Adrenalin Park Sástó 2015. 09. 26. 

Fájdalmas Anya búcsú Gyöngyös 2015. 09. 

Bányásznap Gyöngyös 2015. 09.05.  

Zene Világnapja Gyöngyös 2015. 10. 01. 

Ásványgyűjtők XXVI. Mátrai Találkozója Mátrafüred 2015. 11. 07.-2015. 

11. 08. 

Mátra Teljesítménytúrázója díjátadó ünnepség Gyöngyös 2015. 11. 29. 

Gyöngyösi Advent Gyöngyös 2015. 11. 29.-2015. 

12. 20. 

1. táblázat: Rendezvények Gyöngyösön 2015-ben 

Forrás: http://www.gyongyos-matra.hu/hu/esemenyek/gyongyos/index.html?f=2015/01/01&t=2015/12/31 

 

Turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások 
 

Egészségügyi szolgáltatás 

A Gyöngyösön található Bugát Pál Kórház 441 ággyal rendelkezik, 24 órán át képes az 

elsődleges ellátásra. Egy aktív mentőállomás is működik a városban, illetve Gyöngyös 

közigazgatásán belül 16 háziorvosi körzet van meghatározva, ebből egy Mátrafüreden. 24 

órás sürgősségi ügyelet elérhető Gyöngyösön általános orvosi probléma és fogorvosi esetén 

egyaránt. Emellett a Mátrai Gyógyintézet is fontos szerepet játszik, elsősorban a terápiás 

ellátásban. 
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A magánrendelők száma megfelel a kelet-magyarországi átlagnak, ahol fogorvosi, szemészeti, 

nőgyógyászati és egyéb rendeléseket vehet igénybe bárki. Jelenleg 12 gyógyszertár működik 

Gyöngyösön, melyek közül egy mindig ügyeletes funkciót is betölt, így a városban egy 

gyógyszertár garantáltan elérhető a nap minden órájában.  

Szintén fontos megemlíteni a Mátrában működő Kékes Kutató- Mentő szervezetet, akik 

speciális mentéssel foglalkoznak. 

 

Pénzügyi szolgáltatások 

Lakossági és turisztikai szolgáltatások hátteréhez nyújt segítséget a kereskedelmi bankok 

fiókhálózata szerte az országban. Gyöngyösön képviselteti magát a Budapest Bank, a CIB 

Bank, az Erste Bank, a K&H Bank, az MKB Bank, az OTP Bank, a Raiffeisen Bank és az 

Unicredit Bank egy-egy városi fiókkal. Regionális jellegű Takarékszövetkezet is található a 

térségben. Biztosító-bank az Allianz, amely a belvárosban szintén jelen van. Egy vagy több 

ATM-et üzemeltet a szolgáltatók mindegyike, így a fiókok mellett összesen 11 helyen lehet 

pénzt felvenni Gyöngyös városában. Mátraházán és Kékestetőn nincsen lehetőség erre, 

Mátrafüreden egy ATM üzemelt, ami jelenleg működésképtelen, átvételéről folynak a 

tárgyalások. 

A Magyar Posta, mint pénzügyi szolgáltató Gyöngyösön három helyen nyújtja sokrétű 

szolgáltatásait, illetve hétköznap Mátrafüreden is lehetőség van a fiókjában küldemények 

feladására és képeslap vásárlásra.  

 

Rendvédelem 

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság az Egerben lévő Heves Megyei Rendőr-főkapitánysághoz 

tartozik, öt osztállyal és számos alosztállyal működik. Polgárőrség is tevékenykedik 

Gyöngyösön, Mátraházán és Mátrafüreden is, utóbbiakban kiemelt fontosságú a szezonálisan 

használt egységek, nyaralók védelme. A közbiztonság a városban és területén a turizmus 

szempontjából is kiemelkedő, amit a Rendőrkapitányság és a Polgárőrség együttes erővel 

próbál fenntartani.  

 

Turizmus oktatás 

Gyöngyösön a turizmust segíti és némiképpen meg is alapozza, hogy területén az oktatásban 

is kiemelt szerepet kap. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola évről-évre 

biztosítja a környékbeli szállodák és éttermek számára a szakképzett alkalmazottakat. 

Szakács, pincér, cukrász, borász, kereskedelmi eladó képzéseiken túl érettségi utáni 

szakképzés keretében turisztikai szervező, értékesítő és vendéglátásszervező-vendéglős 

szakembereket is képeznek. 

A Károly Róbert Főiskolában a turizmus oktatásának szintén több, mint egy évtizedes 

hagyománya van, évente tucatnyi diplomás szakembert és felsőfokú oklevéllel rendelkező 

szakmenedzsert bocsát ki a munkaerőpiacra. Számos végzett diák keres a Mátra vidékén vagy 

Gyöngyösön állást a későbbiekben, köszönhetően annak is, hogy a Főiskola elvégzése során a 

különböző szakterületeket a közeli gyakorlati helyeken megismerhették. A Károly Róbert 

Főiskola jelenlegi és végzett hallgatói körében általános tapasztalat, hogy erősebben kötődnek 
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az iskolához és környékéhez, mint a hazánkban található egyéb felsőfokú intézmények 

diákjai, ami a turizmusra szintén élénkítő hatással van. 

 

Testvérvárosi kapcsolatok, mint turisztikai lehetőségek 
 

Gyöngyös városának testvérvárosi kapcsolatai évtizedes múltra nyúlnak vissza, többségük 

folyamatos és kölcsönösen prosperáló. A helyi kultúra ápolása és bemutatása mellett jelentős 

turisztikai, oktatási és gazdasági potenciál is rejlik az együttműködésekben.  

Az Erdélyben fekvő Kézdivásárhellyel (18.910 lakos) szoros kapcsolatot ápol Gyöngyös 

városvezetősége, fesztiválokra, ünnepekre évente többször látogat el mindkét város kisebb-

nagyobb küldöttsége. A Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola közel 20 éve 

hagyományosan jó testvériskolai kapcsolatokat ápol a kézdivásárhelyi Nagy Mózes 

Líceummal, de a Dobó Úti Óvoda is szoros kapcsolatot ápol az ottani kollégákkal.  

A legrégebbi testvérvárosi kapcsolatot Gyöngyös a dániai Ringsteddel (20.575 lakos) ápol. A 

testvérvárosi szerződés alapján négyévente utazik delegáció. Bár a kapcsolat az elmúlt 

időszakban kevésbé aktív, annak felélesztése újabb turistaérkezésekhez vezethetne. Sanok 

városa Lengyelországban, a Kárpátaljai Vajdaságban fekszik, a 41.200 fős lakosságú város 

vezetésével szoros, baráti a viszonya Gyöngyösnek. Több meghívás realizálódott az elmúlt 

években, több ízben részt vettek sportversenyen és a Gyöngyösi Bornapokon is. A finn 

Pieksämäki (19.098 lakos) várossal kötött testvérvárosi szerződés alapján évente szintén 

történnek látogatások, a kapcsolat szorosabbá tétele ebben az esetben is indokolt. Az osztrák 

Zeltweg 7.303 fős település, az Alpok (és így a síturizmus) közelségén túl nagy nevű repülős 

rendezvényeket és autóversenyeket is szerveznek. A testvérvárosi kapcsolat mindössze 

néhány látogatásra szorítkozik évente, erősítése turisztikailag indokolt. A szlovákiai Imreg 

(623 fő) apró település, de hagyományosan közös megemlékezést szerveznek minden év 

októberében Gyöngyös képviselőivel a faluban.  

Új testvérvárosi kapcsolatok kialakítására történt kezdeményezés az elmúlt néhány évben a 

szlovén területen fekvő, de jelentős magyar lakossal rendelkező Lendva (11.420 lakos) 

várossal, három olasz településsel: Cesenaticoval, Rietivel és Capuaval, melyek 

összlakossága közel 114.000 fő. Ez nagy lehetőség Gyöngyös város potenciális olasz beutazó 

turistaszámának növelésére, hírnevének erősítésére. A kárpátalján fekvő Beregszász városnak 

már jól működő iskolai kapcsolatai vannak a Vak Bottyán János Szakközépiskolával, a 

hivatalos és élő testvérvárosi együttműködés számos szempontból fontos lehet mindkét város 

életében. A dél-kazah Zhetisay város képviselői már jártak Gyöngyösön, a keleti nyitás 

jegyében gazdasági, kulturális együttműködések tekintetében is fontos lehet a 38.700 lakosú 

településsel ápolt kapcsolat. A fentieken túl Iránból és Kínából is érkezett megkeresés, így a 

testvérvárosok száma folyamatosan gyarapodhat, ami jól szervezett tanulmányutak 

kivitelezésével és gazdasági együttműködések kiépítésével Gyöngyös turizmusára is 

egyértelműen pozitív hatással lehet.  
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44..  GGyyöönnggyyööss  VVáárrooss  iiddeeggeennffoorrggaallmmáánnaakk  SSWWOOTT  aannaallíízziissee  
 

A SWOT elemzés keretében a város adottságai, ezen belül az erősségei és gyengeségei, 

valamint a külső tényezők (makrogazdasági trendek, országok közötti viszony, országos 

hatáskörű intézkedések stb.) jelenlegi és jövőbeni hatásait figyelembe véve a lehetőségek és 

veszélyek – kerültek felsorolásra. A SWOT analízis eredményei szolgálnak a fejlesztési 

koncepció alapjául, mivel a fő célok a meglévő erősségek fokozására, valamint a meglévő 

gyengeségek csökkentésére kell irányuljanak. A SWOT analízis elkészítése szempontjából az 

előző fejezetekben rögzített helyzetértékelést a desztináció stratégiai helyzetbe hozásának 

megalapozásaként kell számításba venni. Mindezt a következő analízis mátrixba rögzítettük: 

Erősségek (belső) Gyengeségek (belső) 

Kiemelt üdülőterület, egyedi klíma 

Változatos tájképi értékekben gazdag területek 

Kiváló megközelíthetőség  

Egyedi vonzerők (Keskeny nyomtávú erdei 

vasút, kalandpark, stb.) 

Műemlékekben való gazdagság 

Változatos, különböző kategóriájú 

szálláshelyek 

Teljes spektrumú turisztikai vendéglátó képzés 

Szezonalitás kevésbé érvényesül (téli 

sportolásra is alkalmas területek) 

Diverzifikált vonzerők 

A térség idegenforgalmi fejlesztése iránt 

elkötelezett önkormányzat(ok) 

Kulturális hagyományok ápolása 

Meglévő helyi TDM szervezetek 

Hiányos, rossz minőségű kiszolgáló 

infrastruktúra (24-es állapota, Farkasmály 

buszmegálló hiánya Mátrafüredi parkolás) 

Kerékpárút hálózat hiányos, változó minőségű 

Hiányzó egységes arculat, imázs 

Hiányos egységes marketing 

Belváros arculata kedvezőtlen (leromlott 

zöldfelületek, romos épületek a központban) 

Közlekedési fogadóterek állapota rossz, 

környezetük leromlott (vasútállomás, 

buszpályaudvar) 

Gyöngyös bevezető útszakaszai 3-as út 

környezete leromlott, negatív városkép 

A közúti belépőhelyeknél a városlogó hiányos, 

rossz (Szőlő és a bor városa) 

Nincs egységes borturisztikai imázs (Hiányzó 

borút/Farkasmály állapota) 

Információs táblák/térképek száma alacsony  

Tartózkodási idő alacsony és csökkent 

Rendezvények főszezonra koncentráltak 

Kevés helyi termék, hiányzó egységes 

megjelenés, marketing 

Kevés a helyi identitást, értékeket bemutató 

rendezvény 

Villamos energia ellátás időszakos, a mobilnet 

szolgáltatás nehézkes a mátrai helyszíneken 

Komplex turisztikai termékek, attrakciók hiánya, 

színvonala 
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Lehetőségek (külső) Veszélyek (külső) 

A térség növekedő kereskedelmi forgalma 

A történelmi borvidék nemzetközi 

ismertségének javulása 

Kedvező turisztikai trendek felerősödése (pl. 

alternatív turizmus erősödése) 

A továbbképzés (átképzés) támogatása 

A mátraházi Nemzeti edzőtábor fejlődése 

Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésének 

támogatása  

Egyediségek szerepének erősödése 

Egészséges életmód szemlélet, ökoturizmus, 

egészségturizmus,MICE turizmus erősödése 

Gyógyhely minősítés, gyógyhely fejlesztési 

források megnyílása 

Átmenő közlekedés melletti megnövekedett 

környezeti terhelés 

Pályázati források elapadása 

Új versenytársak megjelenése - Hatvan 

 

A SWOT elemzés rámutat arra, hogy a turizmus előnyei nem bontakoztak ki kellőképpen, de 

éppígy a hátrányok - melyek korszerű és fenntartható fejlesztéssel létrehozott turisztikai 

kínálat esetén elkerülhetők - nem jelentősek.  

Összességében, a kiinduló helyzet, amelyről a város turizmusának el kell indulnia: magas 

vonzásértékű adottságok, alacsony de facto vonzással, közepes turisztikai 

infrastruktúrával, a meglévő attrakciók javítható bemutatási technikájával és erősíthető 

marketingmunkával. Gyöngyös város belterülete egyelőre kisebb mértékben vesz részt a 

város turizmusában, a Mátrába koncentrálódik a turistaforgalom jó része, annak ellenére, 

hogy a látnivalók többsége a városban található. 

A vonzerők sok esetben nincsenek termékké formálva, közepesen aktív az élő kapcsolat a 

turizmusban érdekelt szereplők között. 

Emellett jól látható, hogy a város turizmusa jelenleg nem egy kiemelkedő attrakcióra épül, 

hanem több, turistavonzás szempontjából értékes elemmel bír. Ez kijelöli a koncepcióalkotás 

fő irányát is: több komplex, azon belül egy-egy vezértermékre, épülő, diverzifikált 

idegenforgalom megteremtése a cél.  

A turisztikai koncepció kidolgozásának igénye, a megfelelő szervezeti háttér létrehozására tett 

erőfeszítések, a szolgáltatók közötti kapcsolat kiépítésére irányuló szándék, mind-mind annak 

a jele, hogy a város vezetői felismerték a turizmusban rejlő lehetőségeket.   

Minden szereplő számára azonos előnyöket teremtő megoldást nehéz találni, de nem lenne 

igazságos csak egyes szereplők számára fejlesztési lehetőségeket kínálni. Azt sem tartjuk 
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járható útnak, hogy egyesek nehezebb helyzete visszafogja azokat, akik már előrébb járnak a 

turizmus-fejlesztés tervezésében és a megvalósításban.  

Ezért a település számára az egyeztetett színrelépés stratégiáját javasoljuk, melynek 

jövőképe 7 éves időtávon belül egy turisztikailag kifejlett kínálatot jelenít meg, 

megvalósításában pedig egy olyan egyeztetési filozófiát és mechanizmust vár el, ami segíti 

az egyéni települési és az együttes fejlődést is.  

Ez azt jelenti, hogy a már meglevő szereplőket és az ezután létrejövő szakmai fórumokat- 

műhelyeket kihasználva folyamatosan zajlik a fejlesztési irányok és kapacitások előzetes 

egyeztetése, a túlkapacitások kiküszöbölése, az egymáshoz igazodó termékfejlesztés, a 

méretkapacitások egyeztetése, és egy közös marketing. 
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55..  FFeejjlleesszzttééssii  kkoonncceeppcciióó  ééss  ÁÁttffooggóó  ssttrraattééggiiaa  
 

 

A fejlesztési koncepció  

 

A stratégia kiindulópontját Gyöngyös idegenforgalmi jövőképe – víziója – jelenti, amely 

rögzíti a város pozitív jövőbeli állapotának legfontosabb jellemzőit. Gyöngyös jövőképét az 

alábbi mondat vázolja fel:  

 

A Mátra fővárosként a térség erőforrásaira építő, komplex turisztikai termékekkel 

rendelkező, versenyképes gazdasági fejlődést segítő, a szereplők összefogásával 

működtetett négyévszakos fenntartható turisztikai desztináció. 

 

A jövőkép legfontosabb elemei a következőkben foglalhatók össze:  

A Mátra fővárosa: Gyöngyös városa a Mátra hegység legnagyobb települése, egyben 

kapuvárosa is, ahol a turisták a hegységbe juthatnak. A településnek a szerencsés közlekedés 

földrajzi és stratégiai helyzetét hangsúlyosan meg kell jeleníteni. Emellett vezérelv a város és 

a Mátra, mint egységes turisztikai desztináció fejlesztése Gyöngyös központtal. 

A helyi erőforrások felhasználása: Az idegenforgalom fejlesztése során alapvetően arra kell 

törekedni, hogy a településen található turisztikai erőforrások kerüljenek minél nagyobb 

mértékben felhasználásra. 

Komplex turisztikai termékek: Az egyedi vonzerők jelenleg még nem fejlődtek igazi, vonzó 

turisztikai termékké, ennek megteremtése és komplexitásának kialakítása a város első fontos 

feladata kell legyen. A vonzerőfejlesztés másik elengedhetetlen tényezője a diverzifikáció. 

Mindkettő a tartózkodási idő növeléséhez is hozzájárul.  

Versenyképes gazdasági fejlődést segítő, a szereplők összefogásával működtetett turisztikai 

célpont: A város idegenforgalmának fejlesztése hozzájárulhat a település 

versenyképességének növeléséhez, elsősorban a kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek 

bővítésével. A jövőkép ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a siker elengedhetetlen feltétele a 

helyben érdekelt szereplők összefogása, ahol az egyes szereplők jelentős mértékben segíteni 

tudják a többi fejlődését. 

Négy évszakos desztináció: A Mátra turisztikai adottságai lehetőséget biztosítanak arra, hogy 

a szezonalitást csökkenteni lehessen, a desztinációban így elérhető a négy évszakos forgalom 

megteremtése. 

Fenntarthatóság: Ahhoz, hogy a fejlesztés ne élje fel a hosszabb távú fejlődés erőforrásait, a 

fejlesztéseknek maradéktalanul meg kell felelniük a fenntarthatóság elvének környezeti, 

társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt. 
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A jövőképre és a helyzetfeltárás legfontosabb megállapításaira támaszkodva került 

meghatározásra a fejlesztés alapcélja, a misszió:   

 

A természet, az épített és a szellemi örökség által kínált lehetőségek kihasználására, 

valamint a település egyediségeire épített közös cselekvések Gyöngyös és a Mátra 

idegenforgalmi szerepének erősítése és a térség gazdaságának fejlesztése céljából.   

 

A fejlesztés alapcélja tehát kettős: egyrészt törekedni kell arra, hogy az idegenforgalom révén 

a fellelhető természeti környezeti és kulturális értékek mások számára is megismerhetőek 

legyenek, ezzel máshol megtermelt jövedelmek kerüljenek felhasználásra a településen, mivel 

ez biztosítja gazdagságának anyagi értelemben vett növekedését is. Másrészt ugyanakkor arra 

is nagy figyelmet kell fordítani, hogy a településen élők, illetve az idegenforgalomban 

érintettek együttműködésében alakuljanak ki a cselekvések, ezzel is elősegítve a sikereket. 

 

Átfogó fejlesztési stratégia 

 

A jövőképben és a misszióban megfogalmazottak továbbgondolásával három stratégiai cél 

került kijelölésre:   

S1 Versenyképes komplex élménytermékek kialakítása és a meglévők fejlesztése: Hazai 

szinten is versenyképes turisztikai attrakciók, termékek fejlesztése, amelyek a település 

sajátos kulturális örökségeire és természeti értékeire építenek. Ezzel olyan komplex termékek 

létrehozása, amelyek jól jellemzik a települést nemzetközi színtéren is. Ugyanakkor a 

turisztikai termékek térségi kiegészítő jellegének növelése, ezzel is kapcsolódva a térségben 

jellemző turisztikai irányokhoz. Emellett fontos a természeti értékek megóvása, látogatóbarát 

fejlesztése is.   

S2 Minőségi turisztikai szuprastruktúra fejlesztés: Fontos cél a turisztikai szempontból 

kiemelt célok minőségének javítása, a vonzerő javítása, turizmushoz kapcsolódó 

szolgáltatások fejlesztése, a településkép kedvező változása és a kiegészítő szolgáltatások 

fejlesztése. Természetesen a kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak 

javítása, új szálláshelyek és vendéglátóhelyek létesítése is a cél részét képezi. 

S3 Városimázs fejlesztése, modern szemléletű településmarketing/menedzsment erősítése: A 

település irányítása és hatékony működtetése mellett kiemelt cél, hogy a település vonzó 

befektetési, turisztikai célpontként és egyúttal lakóhelyként szolgáljon A marketing 

széleskörű és a gyakorlatban alkalmazható eszközökkel segíti a települések vezetését abban, 

hogy településeik vonzó befektetési, turisztikai célponttá és nem utolsó sorban vágyott 

lakóhellyé váljanak, maximálisan építve a már meglévő kedvező adottságaikra, a potenciális 

lehetőségeik körét pedig kiszélesítve. A helyes marketing és pozicionálás végeredménye a 

település értékének, egységes és vonzó arculatának, imázsának felépítése. Erősíteni kell a 
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kapcsolatokat a különböző szervezetek között, ezzel is segítve a döntési mechanizmus 

javítását, a helyi érdekek megfelelő súlyú képviseletét.   

A stratégiai célok mellett vannak olyan horizontálisnak tekinthető elvek, amelyeknek 

általánosan kell érvényesülniük valamennyi fejlesztés megvalósítása során. A stratégiai 

program tervezése során olyan mechanizmusokat és intézkedéseket javaslunk, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a program megvalósítása során ezek az elvek, területek ténylegesen 

érvényre jussanak és kifejtsék hatásukat.   

H1 Infrastruktúrafejlesztés: A turisztikai fejlesztések és tevékenységek nélkülözhetetlen 

előfeltétele az infrastruktúra, mely jelen esetben lehet megelőző szerepkörű vagy követő. 

Előbbi szükséges ahhoz, hogy a városban a turisztikai fejlesztések alapjai megteremtődjenek 

míg utóbbi a turisztikai fejlesztések következtében fejlődik. 

H2 Térségi kapcsolódások megteremtése: Gyöngyös ezer szállal kötődik a Mátrához, azonban 

a város és térsége közötti együttműködés a turizmus terén sajnos ritkán jelenik meg. 

Fontosnak tartjuk, hogy valamennyi fejlesztés illeszkedjen, és ha lehet, kapcsolódjon a Mátra 

és a nagytérség fejlesztéseihez. 
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Gyöngyös idegenforgalmi fejlesztésének stratégiai célrendszere   

 

 

S1 Versenyképes 

komplex 

élménytermékek 

kialakítása és a 

meglévők fejlesztése 

Jövőkép A Mátra fővárosként a térség erőforrásaira építő, komplex turisztikai termékekkel 

rendelkező, versenyképes gazdasági fejlődést segítő, a szereplők összefogásával 

működtetett négyévszakos fenntartható turisztikai desztináció 

 

Misszió 

S2 Minőségi turisztikai 

szuprastruktúra 

fejlesztés 

A természet, az épített és a szellemi örökség által kínált lehetőségek kihasználására, 

valamint a település egyediségeire épített közös cselekvések Gyöngyös és a Mátra 

idegenforgalmi szerepének erősítése és a térség gazdaságának fejlesztése céljából 

 

Stratégiai 

célok 

Prioritások 
P1. Humán erőforrás 

feltételek javítása 

P2. Marketing 

eszközök fejlesztése 

P3. Szereplők közti 

együttműködés 

fejlesztés 

S3 Városimázs 

fejlesztése, modern 

szemléletű 

településmarketing/ 

menedzsment 

erősítése H1 Infrastruktúrafejlesztés 

P1: Aktív turizmus 

P2: Egészségturizmus 

P3: Kulturális és 

örökségturizmus 

P4: Bor- és 

gasztroturizmus 

P5: 

Rendezvényturizmus 

P1: Szálláshelyfejlesztés 

P2. Közlekedési helyzet 

és elérhetőség javítása 

P3: Turistabarát 

környezet kialakítása – 

Környezeti állapot 

tudatos fejlesztése 

H2 Térségi kapcsolódás megteremtése 
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Fejlesztési prioritások 

A stratégiai célok elérését a prioritások szolgálják. Gyöngyös város esetében a fenn 

megfogalmazott stratégiai célokat az alábbi prioritásokkal valósíthatjuk meg: 

 

S1 Versenyképes komplex élménytermékek kialakítása és a meglévők fejlesztése 

 

Indoklás: 

Gyöngyös város és a Mátra unikális vonzerejének köszönhetően mind a megyében, mind a 

régióban központi szerepet tölthetne be. Az egyedi vonzerő azonban jelenleg még nem 

fejlődött igazi, vonzó turisztikai termékké, ennek megteremtése és komplexitásának 

kialakítása a város első fontos feladata kell legyen. A vonzerőfejlesztés másik elengedhetetlen 

tényezője a diverzifikáció. 

   

Leírás: 

A stratégiai cél és a hozzá kapcsolódó prioritások együttesen tartalmazza a város turizmusban 

érdekelt személyeinek, szervezeteinek, valamint a korábbi programdokumentumoknak a 

fejlesztésre érdemes ágazatait. Ezek közül fontos a kulturális- és örökségturizmus, beleértve 

Gyöngyös múltját, vallási értékeket és a rendezvényeket. Az örökségi turizmus felhasználja 

nemcsak egy terület épített környezetét, de a szellemi kultúra, a hagyományok által alkotott 

örökségét is, így önmagában is fontos diverzifikáló tényező. Kiemelkedően fontos turisztikai 

ágazat a Mátrához kapcsolódó aktív turizmus, a gyógytényezőkre a jövőben felépíthető épülő 

gyógy- és wellnessturizmus, a borvidék és a térség értékeinek bemutatását szolgáló bor –és 

gasztroturizmus.  

 

A prioritások várható hatásai:  

A hagyományokon és a természeti értékeken alapuló turisztikai termékek újjáélesztése, 

fejlesztése és funkcióval történő ellátása hozzájárul a vidék lakosságmegtartó képességének 

erősítéséhez. Emellett új bemutatóhelyek kialakításával új vonzerőt teremt a település 

számára. A városban a hagyományok megőrzése mellett olyan idegenforgalmi vonzerő 

képződik, amely a lakosság egy részének alternatív jövedelemszerzési lehetőséget nyújt. Ez 

hozzájárul a lakosság életminőségének javításához Az újabb attrakciók csökkentik a turizmus 

szezonalitását, ugyanakkor új célcsoportok megjelenését is eredményezhetik. Ez nem csak a 

városvezetés, hanem a lakosság számára is gazdasági hasznot jelenthet, ugyanakkor javul a 

település ismertsége is. A fejlesztések következtében a helyi termelőkkel, beszállítókkal való 

kapcsolatrendszer is erősödik, javul a szervezeti együttműködés. A természeti környezet 

védelme elsődleges szempont a fenntartható fejlődés (amelybe a fenntartható turizmus is 

beletartozik) érdekében, így a környezet nem sérül, de megvalósulhat a környezeti nevelés 

egyik alapvető eszköze.   

 

A stratégiai cél prioritásai: 

P1: Aktív turizmus 

P2: Egészségturizmus 

P3: Kulturális és örökségturizmus 

P4: Bor- és gasztroturizmus 

P5: Rendezvényturizmus
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S2 Minőségi turisztikai szuprastruktúra fejlesztés 

 

Indoklás: 

Gyöngyös turisztikai fogadási feltételei változatos képet mutatnak, a lehetőségek sok esetben 

nincsenek összhangban a kívánatos trendekkel és igényekkel. A turisztikai terméknek 

alapvető feltétele a turisztikai infrastruktúra. Gyöngyös minőségi turizmusfejlesztése 

érdekében szükséges a meglévő fogadási feltételek javítása, a jelenlegi szálláshelyek a 

szálláshelyek szolgáltatásainak bővítése, új, kiemelt célcsoportokhoz kapcsolódó- 

szálláshelyek kialakítása. Hiányoznak a turisták jó komfortérzetét elősegítő vendégfogadási 

körülmények, a nevezetességek, turisztikai vonzerők megközelítése sok esetben nem 

megoldott, a turistabarát környezet további fejlesztése indokolt. Külön kiemelendő a 

kerékpáros turizmus alapfeltételét jelentő kerékpárút részleges kiépítettsége.  

  

Leírás: 

A turistafogadás feltételeinek fejlesztése terén az alábbi területeken történő beruházások, 

programok megvalósítására van szükség. A vonzerőkhöz kapcsolódó turisztikai szálláshelyek 

minőségi megújítása, valamint szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő turisztikai 

szolgáltatások integrált fejlesztése és a meglévő szálláshelyek korszerűsítésének, kapacitás és 

szolgáltatásbővítésének, valamint akadálymentesítésének kiemelt támogatása. A turisztikai 

vonzerőkhöz kapcsolódó, azok elérhetőségét szolgáló infrastrukturális fejlesztések - 

bekötőutak felújítása, parkolóhelyek kialakítása a turisztikai nevezetességek közelében, 

turisztikai vonzerőket összekötő kerékpárutak fejlesztése szintén elengedhetetlen feltétele a 

fejlesztéseknek. A turistabarát környezet kialakítása pedig a helyi lakosság számára is 

megteremti az élhető város feltételeit. Ennek keretében a közszolgáltatások színvonalának 

emelése, turisták komfortérzetét javító fejlesztések ösztönzése, közterületek, parkok 

fejlesztése, pihenőhelyek kialakítása, zöldfelületek fejlesztése, közbiztonság, információhoz 

jutását és kényelmi szolgáltatások (pl. bababarát létesítmények, szolgáltatások) javításához 

kapcsolódó beruházások, fejlesztések mindenképpen fontosak.     

  

A stratégiai cél és prioritások várható hatásai: 

A prioritások összetett szerkezete következtében a hatások is széles spektrumon fognak 

jelentkezni. Rövid távon a szálláshely és fogadó-kapacitás fejlesztésével létrejön és fejlődik 

néhány olyan pozíció a városban, amelyek a turisztikai program megvalósítását menedzselni 

lesznek képesek. Megteremtődnek a célcsoportokhoz igazodó szálláshelyek, amelyek az 

ideérkezők számára kellően differenciált piacot biztosítanak. A közlekedési helyzet 

javulásával a település és turisztikai célpontok körüli parkolási lehetőségek és a kerékpáros 

elérhetőség javul. A turistabarát környezet kialakításával olyan állapot jön létre, ami a városba 

látogatók mellett a helyi lakosság számára is megteremti a kellemes életfeltételeket, ezáltal 

növelve a város megtartó erejét.   

 

A stratégiai cél prioritásai: 

P1: Szálláshelyfejlesztés 

P2: Közlekedési helyzet és elérhetőség javítása 

P3: Turistabarát környezet kialakítása – Környezeti állapot tudatos fejlesztése
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S3 Városimázs fejlesztése, modern szemléletű településmarketing/menedzsment erősítése 

 

Indoklás: 

A program által javasolt turisztikai fejlesztések működőképességének záloga a hozzá 

kapcsolódó szervezeti, marketing és humán erőforrás háttér megteremtése. Az első két 

stratégiai programban kialakított turisztikai termékek és fogadóbázis csak abban az esetben 

tartható fenn gazdaságilag, ha biztosítható számukra a megfelelő minőségű humán erőforrás, 

illetve hatékony marketing tevékenység zajlik a város, mint turisztikai termék eladását 

célozva. A fenntarthatóság másik két dimenziójában (környezeti, gazdasági) való előrelépés is 

elengedhetetlen. A szervezeti fenntarthatóság képezi a harmadik fontos részelemet, melynek 

keretein belül ki kell használni a már létező települési partnerséget a civilek, vállalkozók és az 

önkormányzat között, ezt tovább kell fejleszteni – ha lehet, anyagi érdekeltséget teremteni a 

szereplők körében a további partnerségre. A kooperáció másik részterülete a térségi 

együttműködés kell, hogy legyen, melyben a Mátravidék más turisztikai szereplőivel, 

turisztikai és marketing szakmai szervezetekkel, civil szerveződésekkel is kell számolni.   

 

Leírás: 

A prioritások megvalósításába beletartozik a turizmust kiszolgáló humán erőforrás-háttér 

megteremtése, marketing eszközök kifejlesztése és terjesztése, a turisztikai márkatermékek 

kifejlesztése, az információs rendszerek kialakítása, illetve a helyi turizmusban érdekelt felek 

együttműködésének megerősítése. Az önkormányzat keretei között működő turisztikai 

szervezetek fejlesztése, bővítése során kiemelt figyelmet kell fordítani az ott alkalmazandó 

munkaerő megfelelő képzettségére, turisztikai kompetenciáinak és tapasztalatainak meglétére, 

de helyismeretére is. A marketing eszközök fejlesztésében és kialakításában törekedni kell a 

jó színvonalú és egyedi termékek kialakítására. A településen megtalálható és kifejlesztendő 

turisztikai termékek csomagban történő értékesítéséhez szükség van egy „Mátra kártya” 

rendszer kialakításához, amely kedvezményes áron több termék használatát biztosíthatja a 

megvásárlói számára. Napjainkban a marketing egyik legfontosabb csatornája az internet. A 

település honlapján kívül a turisztikai termékek világhálós megjelenését más oldalakon is elő 

kell segíteni. A település, mint egységes turisztikai termék megvalósításának egyik 

legfontosabb eszköze a turisztikai márkaképzés. Ehhez elengedhetetlen turisztikai 

márkatermékek kifejlesztése, amely a Mátra imázsába kell illeszkedjen, hiszen Gyöngyös 

turisztikailag szerves része a Mátrának.  

A szereplők közti együttműködés fejlesztésén belül fontos tényező a turizmus országos és 

regionális szervezeteihez való kapcsolatok megerősítése. Helyi szinten a turizmusban érdekelt 

szervezetek, vállalkozások közötti mini-klaszterek, szolgáltatói hálózatok létrehozása lehet a 

továbblépés feltétele. A konzorciális együttműködésekre azért is szükség lesz, mert a város 

turisztikai szereplői önmagukban a pályázat szempontjából nem mindig elég nagy méretűek a 

sikeres szerepléshez, egy térségi vagy tematikus konzorciumban való részvétel esetén 

azonban esélyük van a támogatások elnyerésére.  

 

A stratégiai cél és a prioritások várható hatásai: 

A prioritások összetett szerkezete következtében a hatások is széles spektrumon fognak 

jelentkezni. Rövid távon a humán erőforrás fejlesztési pontok megvalósulásával létrejön 
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néhány olyan pozíció, munkahely a városban, amelyek a turisztikai program megvalósítását 

képesek lesznek menedzselni. A marketing fejlesztések eredményeként egységes kinézetű, 

speciálisan Gyöngyösre jellemző kivitelű anyagok kerülnek kialakításra, melyek a turisztikai 

piacon kellő figyelemfelkeltő erővel bírnak majd. A szereplők közötti együttműködések 

megvalósulásával (klaszterek, hálózatok) a hazai és nemzetközi tapasztalatok szerint a 

turisztikában érdekelt szervezetek erőforrásokat, pénzt takaríthatnak meg, illetve növelhetik 

az egy vendégre jutó tartózkodási időt, ezzel együtt pedig a vendégek költéseit. Hosszabb 

távon a turizmus multiplikátor hatásának következtében a település gazdasági fejlődése 

felgyorsul, a turizmusban közvetlenül nem érdekelt szereplők is profitálni fognak a 

növekedésből. A lakosság szélesebb rétegei áttételesen, az önkormányzaton keresztül 

részesülhetnek a többletbevételekből, ugyanakkor közvetlenül is élvezhetik a település javuló 

infrastrukturális lehetőségeit és esztétikai képét.  

 

A stratégiai cél prioritásai: 

P1: Humán erőforrás feltételek javítása  

P2: Marketing eszközök fejlesztése  

P3: Szereplők közti együttműködés fejlesztése 
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H1 Infrastruktúrafejlesztés 

A turisztikai fejlesztések alapjait a fejlett alapinfrastruktúra jelenti, ennek hiányában minőségi 

termék vagy szálláshely fejlesztés csak komoly befektetés árán valósulhat meg, amely a 

fejlesztések hatékonyságát rontja. Az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia abban, hogy a 

kezelésében lévő területeken megteremtse a szükséges feltételeket illetve az illetékes 

szolgáltatókkal egyeztetve segítse a turizmusban érdekeltek és oda befektetni szándékozók 

munkáját. 

A helyzetelemzésben bemutatásra kerültek azok a vonalas infrastruktúrát érintő problémák, 

amelyek elsősorban a város külterületi részein (Farkasmály, Felső-Mátra) jelentkeznek. Annál 

is inkább fontos ezeknek a fejlesztéseknek az elvégzése, mert a beruházások jó része az elmúlt 

időszakban ezen a területen valósult meg és további befektetések is várhatók. 

Miután az alapinfrastruktúra jelenti a turisztikai termék és szuprastruktúra fejlesztés alapját, 

ezért horizontális célként került megfogalmazásra. 

H2 Térségi kapcsolódás megteremtése 

Gyöngyös város önmagában nem jelenhet meg a turisztikai piacon, hiszen mind látnivalói, 

mind szolgáltatásai révén kötődik a Mátrához illetve annak településeihez. Sajnos azonban ez 

idáig nem valósult meg a város és a Mátra térségének komplex, egységes koncepció mentén 

történő fejlesztése.  

A város fekvése, valamint az úthálózat révén adott települési kapcsolatok mind észak-dél, 

mind kelet-nyugat irányban lehetővé teszik a kapcsolódást a fejlesztési ötletek terén. 

A 24-es főút nem csak mint közlekedési útvonal, hanem mint turisztikai fejlesztési fonal is 

jelentheti az „új Mátra” koncepcióját. Mivel az attrakciók, a szálláshelyek és a 

vendéglátóhelyek jó része is az út mentén koncentrálódik, célszerűnek látszik egy, a főút 

mentén kialakított, egy láncra felfűzött komplex élményszigetek létrehozása, amelyben részt 

vesznek a szolgáltatók, az önkormányzat, a turisztikai civil szervezetek és a lakosság is. 

Az Észak-Mátrával, annak bekapcsolásával mindenképpen foglalkozni kell, mert új 

hozzáadott értéket képviselhet, ami jól kiegészíti a déli oldalt. Önmagában ugyanis az északi 

oldal megközelítése nehézkes, de egyes termékek területén (pl. egészségturizmus, kulturális 

turizmus) jelentős potenciált képvisel, ami nemcsak Gyöngyös, de a Déli-Mátra településeit is 

erősítheti.
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66..  FFeejjlleesszzttééssii  jjaavvaassllaattookk  bbeemmuuttaattáássaa  
 

S1 Versenyképes komplex termékek kialakítása és a meglévők fejlesztése 

 

P1: Aktív turizmus   

 

Fejlesztési ötlet neve Pipis-hegyi repülőtér fejlesztése 

Rövid leírás A Pipis-hegyi repülőtér jelenlegi kínálata és minősége nem felel meg a 

modern kor által elvárt igényeknek sem turisztikai, sem sportrepülés 

szempontjából. Cél a kínálat bővítése, melyhez elengedhetetlen a 

repülőtér felújítása, valamint a turisztikai kínálat bővítése.  

Lehetséges forrás saját forrás, magántőke, támogatás 

 

 

Fejlesztési ötlet neve Kékes-tető komplex turisztikai fejlesztése  

Rövid leírás A projekt elemei: 

1. Turisztikai attrakciók Kabinos lifttel történő összekötése 

Mátrafüred-Kékestető között 

2. Kékestető kalandpark kialakítás 

3. Kékestető 1014 m pihenő - emlékpark létrehozása és belső 

közlekedő utak kialakítása 

4. Kékestető Sícentrum hóágyúrendszer fejlesztése 

5. Egészségközpont kialakítás és minőségi szálláshely fejlesztés 

6. Meglévő síoktatópálya 4 évszakos hasznosítása (pl. műanyag 

síoktatópálya kialakítása) 

7. Kékestető Tető Étterem fejlesztése 

8. Kékestető Kékesi Vendégház bővítése 

9. Kékestető játszópark és sport-szabadidő park kialakítása 

10. Kékestető parkoló fejlesztés 

11. Gyöngyös Kékestető kerékpárút kiépítése, fejlesztése 

Lehetséges forrás Magántőke, támogatás 

 

Fejlesztési ötlet neve Lovasturizmus fejlesztése 

Rövid leírás A lovaglás népszerűsége és a lovasturisztikai szolgáltatások iránti 

igény  folyamatosan növekszik. Jelenleg gyöngyösön és környékén a 

lovasturisztikai kínálat hiányos, nem kellően komplex, nem kínálja a 

lovaglás, sportolás, szállás, vendéglátás, kulturális programok 

összekapcsolt rendszerét. A két legfontosabb cél egyrészt a lovastúra 

útvonal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások bővítése valamint 

egységessé tétele. Illetve a város külterületén kialakításra kerülne egy 

díjugrató és fogathajtó pálya, amely szintén erősíthetné a település 

lovas hagyományait és lovasturizmusát. 

Lehetséges forrás támogatás, magántőke 
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Fejlesztési ötlet neve BNP Mátrai Tájvédelmi Körzet látogatóközpont kialakítása 

Mátrafüreden  

Rövid leírás A cél a jelenlegi tájegységközpont korszerű irodai és eszközraktári 

funkciókkal való ellátása, valamint természetvédelmi, oktató- és 

bemutató-központ kialakítása oktatási célú helyiségekkel, kiállító 

térrel, melyben a tájegység természetvédelmi értékeit, fenntartási 

feladatait, védett és NATURA2000 területeket, élőhelyeket, fajokat, 

ökológiai szerepüket, fontosságukat és természetvédelmi kezelésüket 

kívánjuk bemutatni a látogatóknak.  Szakvezetések, környezet- és 

természetvédelmi foglalkozások, előadások tartását tervezzük a 

környező iskolák igényei szerint.   

A létesítmény udvaráról induló kapcsolódó új tanösvény, a Rákóczi 

tanösvény kiépítése: meglévő turistaúton, és madárvédelmi bemutató 

erdőn keresztül, a Sástó, Kozmáry-kilátó érintésével ér vissza 

Mátrafüredre. 

Lehetséges forrás KEHOP 

 

Fejlesztési ötlet neve Mátrafüred – Sástó kerékpárút 

Rövid leírás A korábban meglévő nyomvonal tervet megvalósítani, esetleg 

felülbírálni érdemes. 

Lehetséges forrás saját forrás, támogatás 

 

Fejlesztési ötlet neve Gyöngyösi Állatkert fejlesztése 

Rövid leírás A gyöngyösi magánállatkert Heves megye egyetlen ilyen jellegű 

létesítménye. Bár területe viszonylag kicsi, de évi látogatószáma eléri a 

100.000 főt. Ezért az állatkert kiemelkedő szerepet tölt be Gyöngyös 

turisztikai vonzerő kínálatában. Cél az állatkert bővítése, ismertségének 

növelése, az állatkert megközelítésének és parkolási lehetőségeinek 

javítása.  

Lehetséges forrás saját forrás, magántőke, támogatás 
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P2: Egészségturizmus 

 

Fejlesztési ötlet neve Termálkút létesítése Gyöngyösön 

Rövid leírás A projekt megvalósulása a gyöngyösi strand által nyújtott 

szolgáltatások kínálatának bővülését eredményezheti. 

Lehetséges forrás GINOP 

 

 

Fejlesztési ötlet neve Új medencék kialakítása  a gyöngyösi strandon 

Rövid leírás A projekt megvalósulása a gyöngyösi strand által nyújtott 

szolgáltatások kínálatának bővülését eredményezheti. 

Lehetséges forrás saját forrás, támogatás 

 

 

Fejlesztési ötlet neve Mátrafüredi Sport és Wellness Centrum kialakítása 

Rövid leírás Célok: 

Parkolóhelyek kialakítása 

Wellness élményfürdő és uszoda, valamint jégkorongpálya 

kialakítása. 

Új szállodaépület kialakítása a Pipishegy Északi lejtőjén 

Lehetséges forrás magántőke, pályázat 

 

 

P3: Kulturális és örökségturizmus 

 

Fejlesztési ötlet neve Kalló-völgy témapark kialakítása Gyöngyös-Mátrafüred területén 

Rövid leírás Mátrafüred kulturális örökségének fontos részét képezte a posztóverés 

és a hozzá kapcsolódó tárgyi infrastruktúra. A település határában az 

ún. Kalló-völgyben a 19. században több mint 20 kallómalom 

működött, amelyek mára teljesen elpusztultak. Célunk egy kallómalom 

újjáépítése eredeti funkciójának megtartásával és bemutatásával. A 

projekt része a malom, az akadálymentes tanösvény, valamint a hozzá 

kapcsolódó infrastruktúra (a patakparti erdei létesítmények felújítása, 

parkoló és WC, az odavezető út burkolása) kiépítése. Valamint a 

tematikus parkhoz kapcsolódna még egy a völgyben táblákkal jelezett 

tematikus ösvény is, amely jelezné az egykori malmok helyét, valamint 

bemutatná a posztóverés hagyományait a településen. 

Lehetséges forrás TOP 1.2 
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Fejlesztési ötlet neve Orvostörténeti múzeum kialakítása a régi kórház egyik épületében 

Rövid leírás A városhoz kapcsolódó orvos- és gyógyszerésztudományi területen 

kiemelkedő személyek életét és munkásságát bemutató gyűjtemény 

kialakítása. 

A kiállítás elsősorban a Richter gyógyszergyárat alapító Richter 

Gedeon és Bugát Pál életét, munkásságát és gyöngyösi vonatkozásait 

mutatná be.  

A projekt célja a város turisztikai palettájának színesítése, a helyi 

identitás erősítése, az értékek megőrzése. 

Lehetséges forrás TOP 1.2 

 

Fejlesztési ötlet neve Petőfi út 30. alatti természettudományi látványtár 

műemléképületének felújítása, kiállítótér létrehozása, a hozzá 

kapcsolódó infrastruktúra kiépítése 

Rövid leírás A Petőfi út 30. alatti épületben ma a Természettudományi Múzeum 

raktára található méltatlan körülmények között. Az épület Gyöngyös 

legrégebbi főúri épülete, amely műemléki védelem alatt áll. A projekt 

keretében megtörténik az épület felújítása, az itt őrzött tárgyakból 

pedig egy Gyöngyös helytörténeti értékeit bemutató ún. látványtár 

létrehozása, amellyel a város turisztikai kínálatát is színesíthetjük. A 

projekt része a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása (kávézó, 

vizesblokk), illetve a műemléképület épülettartozékainak, 

díszítőelemeinek és az épülethez kötött műtárgyainak szakszerű 

restaurálása. Emellett természettudományi kiállítás is tervben van. 

Lehetséges forrás TOP 1.2 

 

Fejlesztési ötlet neve Barátok kilátója - körpanoráma és interaktív látogatóközpont a 

700 éves ferences kolostorban. 

Rövid leírás A komplex turisztikai attrakció fejlesztésre irányuló pályázat részei: 

A középkori torony, mint látvány-élmény kialakítása. Interaktív 

látogatóközpont kialakítása a kolostor nyugati szárny földszintjének 

átépítésével. 

A templomhajó látványélményének javítása a károsodott falfelületek 

restaurálásával. 

Vak Bottyán sír bemutatása. 

Lehetséges forrás TOP 1.2 
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Fejlesztési ötlet neve Gyöngyös Szent Bertalan Plébánia fejlesztése 

Rövid leírás A Szent Bertalan templom D-i tornyában turisztikai célú 

látványfelvonó és kilátó kialakítása. Eredeti toronysisak helyreállítása. 

Lehetséges forrás TOP 1.2 

 

Fejlesztési ötlet neve Együttélés Háza - A Magyar Zsidó-Keresztény Együttélés 

Kulturális Központjának kialakítása (Nagy Zsinagóga 

többfunkciós hasznosítása) 

Rövid leírás Az újraalakult Gyöngyösi Zsidó hitközség multifunkciós kulturális 

térré kívánja átalakítani részben megtartva eredeti hitéletben betöltött 

funkcióját.  

A zsinagógában helyet kapna többek között egy a gyöngyösi zsidóság 

életét és kiemelkedő személyiségeit valamint a közép-európai zsidó és 

keresztény vallású magyar polgárok több évszázados építő 

együttműködését, közös eredményeit bemutató állandó kiállítás. De a 

tér adott időszakos kiállítások anyagának bemutatására is. Ezen kívül 

az épület helyet adna kulturális (zenei, irodalmi) rendezvények 

számára. Valamint rendkívüli történelemórák (városismeret, zsidó-

magyar együttélés, holokauszt) helyszíne is lenne. 

Az Együttélés Háza közönségvonzó, nemzetközi színvonalú, történelmi 

szempontból hiteles intézmény és egyben meghatározó eleme lenne 

Gyöngyös vallásturisztikai kínálatának is. 

Lehetséges forrás állami támogatás, zsidó hitközség forrás 

 

Fejlesztési ötlet neve Palóc látogatóközpont és multifunkcionális turisztikai tér 

kialakítása – Mátrafüred 

Rövid leírás Multifunkcionális turisztikai tér kialakítása. A projektötlet magába 

foglalja egy látogatóközpont, rendezvénytér, palóc skanzen falu, 

borospince-sor, tanösvény és kalandpark, lovarda valamint szállás- és 

vendéglátóipari egységek kialakítását. 

Emellett a gyöngyösi palóc hagyományok információs központjaként 

mindenképpen a mar készen levő Kortárs Palóc Tájházat ajánlott 

kihasználni. 

Lehetséges forrás magántőke 

 

 

Fejlesztési ötlet neve Természetjárók múzeuma – interaktív kiállítás 

Rövid leírás A múzeum megismertet látni, tájékozódni és értékelni a természetben. 

A kiállítás helyét több helyszín között érdemes kiválasztani. 

Lehetséges forrás saját forrás, támogatás 
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Fejlesztési ötlet neve Zsidó temető látogathatóvá tétele 

Rövid leírás A várostól nyugatra, a gyöngyöstarjáni országút déli oldalán, 

szántóföldek között fekvő temetőt 1837-ben létesítették, majd 1951-

ben ide telepítették át a korábbi, 1824, illetőleg 1837 előtt használatban 

lévő izraelita temető sírköveit is. A legkorábbi sírkő 1680-ból 

származik. A pilaszterekkel erősített, kőkerítéssel övezett temetőben 

ravatalozó, mártíremlék és több száz helyi tufából, vörösmárványból és 

gránitból készült sírkő, síremlék található. 

A zsidó temető jelenleg nem látogatható. 

A rendbetett temető az Együttélés Házával együtt a gyöngyösi zsidó-

magyar együttélés és a zsidó kultúra bemutatásának eszköze lehet. 

Lehetséges forrás állami támogatás, zsidó hitközség forrása 

 

Fejlesztési ötlet neve Bene vár attrakciófejlesztés 

Rövid leírás A Bene vár részleges felújítása, kilátótorony, interaktív szabadtéri 

játékokkal a vár teljes körű attrakciófejlesztése, több ütemben történő 

felújítása. 

Lehetséges forrás saját forrás, magántőke, támogatás 

 

Fejlesztési ötlet neve Gyöngyösi tematikus útvonalak kidolgozása, okos telefonra történő 

alkalmazások fejlesztése 

Rövid leírás Pl. Ferences templom és könyvtár → református templom → zsidó 

templom → Vármegyeház tér → Szt. János kápolna → Vachot S. ház 

→ görögkeleti templom → Urbán templom → leendő helytörténeti 

múzeum (Petőfi u. 30) → Szt. Bertalan templom és kincstár  

Lehetséges forrás saját forrás, magántőke, támogatás 

 

Fejlesztési ötlet neve Város a képzőművészetekért- bemutatóterem kialakítása 

Rövid leírás egy bemutatóterem, galéria, kiállítóhelység működtetésétől a város nem 

tekinthet el, ezt centrális helyen szükséges lenne megvalósítani Ebben 

elsősorban helyi alkotók kaphatnának bemutatkozási lehetőséget, de 

távolabbi művészek számára is elérhető lehet. 

Lehetséges forrás saját forrás, magántőke, támogatás 

 

Fejlesztési ötlet neve Veterán mezőgazdasági gépmúzeum kialakítása 

Rövid leírás Gyöngyösön, a LÉDEM Kft tulajdonosának van a kontinens egyik 

legnagyobb veterán mezőgazdasági gép gyűjteménye. Ennek 

bemutathatóvá tétele újabb egyedi attrakciót jelenthet. 

Lehetséges forrás saját forrás, magántőke, támogatás 
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Fejlesztési ötlet neve Huszármúzeum és rendezvényközpont kialakítása  

Rövid leírás A város gazdag katonai és huszár hagyományokkal rendelkezik, hiszen 

Gyöngyösön több mint 200 évig volt katonai helyőrség.  Több 

huszárezred is állomásozott a városban, 1800-1829 között  a híres 

Palatinus-nádor huszárezred került Gyöngyösre, majd később a 6-os 

Württembergi huszárok állomásoztak a városban. Sajnos Gyöngyösön 

nincs a mai napig sem kifejezetten huszárhagyományokat őrző 

egyesület vagy rendezvény. A huszármúzeum kialakítása, a huszár 

hagyományőrzés, valamint az ehhez kapcsolódó lovaskultúra ápolása 

egyedi attrakcióként jelenne meg mind a régióban, mind pedig 

Magyarországon. 

1763-ban Grassalkovich Antal a gyöngyösi kvártélyház számára adott 

telket a megyének, az itt megépült ún.  Vármegyeház sokáig 

huszárlaktanyaként funkcionáló épülete 1929-ben nyerte el végleges 

formáját, amikor méntelepet alakítottak ki benne. Az épület méltó 

helyet biztosíthatna a múzeum és rendezvénytér, valamint lovarda 

kialakítására. 

A projektben kialakításra kerülne egy huszármúzeum, de időszakos 

kiállítótér is működne. Az óriási zárt udvar egy része állandó 

lovasprogramok számára kerülne kialakításra, másik része gasztro- és 

egyéb rendezvények színtere lehetne.  

Lehetséges forrás pályázati támogatás TOP, saját forrás, magántőke  

 

P4: Bor- és gasztroturizmus 

 

Fejlesztési ötlet neve Farkasmályi komplex turisztikai projekt   

Rövid leírás Farkasmály fejlődése összefügg a Mátraaljai borút fejlesztésével, annak 

tematikus borúttá való átalakításával is. 

Célok: 

Parkolóhelyek kialakítása 

Belső úthálózat kiépítése, forgalomszabályozás 

Patakrendezés 

Pincefalu kialakítása, pincesor rendezése 

A pincesor melletti természeti erőforrások attrakcióvá való fejlesztése, 

Farkasmályi rekultivált bányagödörben közösségi terek, szabadtéri 

színház kialakítása rendezvények számára 

Engedély nélküli, tájidegen épületeket hatósági rendezése 

Buszmegálló létesítése 

Borászati helytörténeti kiállítás: valamelyik pincében állandó jelleggel 

Felső híd felett kis tó kialakítása, a valamikori pisztrángos tónak 

megfelelően 

Játszótér, állatsimogató kialakítása 

Vásárok, helyi termékek értékesítése 

Sportolási lehetőségek kialakítása, akár valamelyik pincében (squash, 

bowling) 

Programok: szüreti napok, koncertek, előadások, Farkasmály fesztivál, 

népzenei találkozó, lézershow 

Túraút kialakítása Nyúlmály-Farkasmály-Mátrafüred útvonalon 

Lehetséges forrás saját forrás, támogatás, magántőke 
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Fejlesztési ötlet neve A Mátraaljai Borút működővé tétele    

Rövid leírás Cél a Mátra turizmusában fontos szerepet játszó bor- és 

gasztroturizmus fellendítése, a Mátra turisztikai kínálatának javítása, 

valamint borút infrastrukturális helyzetének a javítása. Jelenleg  a  

Mátraaljai  borút  nyitott  borútként  üzemel.   

Jelentősen növelné a borút hatékonyságát, ha az tematikus borútként 

működne. Azaz a bor-és gasztronómiai szolgáltatások további 

attrakciókkal, programokkal  egészülnének ki.  Kiemelt feladat a  

látogató-  és  attrakciómenedzsment  fejlesztése a borút 

vonatkozásában. 

Fontos emellett a Szüreti Napok országos szintűvé fejlesztése. 

Lehetséges forrás tulajdonosok saját forrás, pályázatok, magántőke 

 

 

Fejlesztési ötlet neve A Mátra és térsége gasztronómiájának fejlesztése   

Rövid leírás Fontos lenne olyan vendéglátóhely ahol a palóc specialitásokat és a 

különleges ételeket is bemutatják.  

Emellett a bor- és gasztro rendezvényeken a helyi éttermek 

mutatkoznának be és hoznák ki a kínálatukat. 

Ezek mellett nagyfokú szemléletváltásra 

van szükség, legyenek négy évszakos étlapok,keressük meg a 

hagyományos 

tájjellegű ételeket, viszont legyenek a mai trendnek megfelelő éttermek 

is  

A Zsinagóga fejlesztése új teret nyithat a 

vendéglátás területén a zsidó étkezési kultúra megismertetésével. 

A kultúra és a vendéglátás terültén mozgó szereplők (koncert, 

könyvbemutató, előadói est + borozó, étterem, kávézó) 

együttműködésének ösztönzésével növelhető a kulturális-

turisztikai kínálat ezzel egyidejűleg hatékonyabbá válik egyes 

kulturális események finanszírozása. 

Lehetséges forrás tulajdonosok saját forrás, pályázatok, magántőke 
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P5: Rendezvényturizmus 

 

Fejlesztési ötlet neve Nemzetközi betyártalálkozó rendezvény hagyományának 

megteremtése 

Rövid leírás 19. századi Mátrai hagyományokra felépülő  2 napos tematikus 

rendezvény  létrehozása. Cél a Mátrához kapcsolódó népcsoportok (pl. 

palócok), nemzetiségek (pl. szlovákok) és az itt élő lakosság szellemi, 

tárgyi kulturális örökségének bemutatása, hagyományaik 

felelevenítése, a helyi identitás erősítése, különös tekintettel a jelenleg 

részben feledésbe merült betyár élet és hagyományok bemutatására. A 

rendezvény keretében más tájegységekhez kapcsolódó betyárkultúrát is 

be szeretnénk mutatni. 

Lehetséges forrás pályázatok, magántőke, önkormányzati támogatás 

 

Fejlesztési ötlet neve Új rendezvénykoncepció kialakítása 

Rövid leírás Javasolandó a rendezvények terén új koncepció kialakítása a megújulás 

és a hatékonyság fokozása érdekében. Ennek keretében a közszolgálati 

rendezvények (állami ünnepek, egyházi ünnepek) esetében célszerű 

lenne a Mátrában több helyszínt bevonni, míg a hagyományos városi 

rendezvények a városban illetve kisebb releváns helyszíneken 

kerüljenek megvalósításra. 

Lehetséges forrás saját forrás 

 

Fejlesztési ötlet neve Einstein Teleszkóphoz kapcsolódó konferencia és látogató turizmus 

Rövid leírás A gravitáció hullámok vizsgálatának legújabb kutatási módszerén 

alapuló Einstein Teleszkóp (ET) megépítésének egyik potenciális 

európai színhelye Gyöngyös közvetlen környezete. Mind a készülő 

beruházás színtere, mind az erre épülő kutató- és tudásközpont új 

gazdasági-társadalmi pályára állíthatja Gyöngyöst és környékét. 

Legfontosabb szellemi hatásai: a tudás- és technológiatranszfer, spin-

off végek létrejötte, a tudáskoncentrációból származó pozitív imázs 

vonzó hatás, valamint a vállalkozási kedv erősödése. 

Az Einstein Teleszkóp gazdasági hatásai között jelentkezik a beruházás 

színteréhez és a kutatóközponthoz szorosan kapcsolódó turizmus 

kialakulása és fellendülése, amely a térségben már meglévő attrakciók 

(mind természeti, mind kulturális) iránti érdeklődést is emelni fogja. 

Emellett természetesen a célirányos turisztikai érkezések is realizálódni 

fognak az ET és kutatóbázisa irányába: mind a laikus turisták, mind 

pedig a szakirányú látogatók (konferenciaturizmus, szakmai turizmus) 

száma emelkedni fog. 

Lehetséges forrás állami források, támogatás, Károly Róbert Főiskola saját forrás 
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S2 Minőségi turisztikai szuprastruktúra fejlesztés 

 

P1. Szálláshelyfejlesztés 

 

Fejlesztési ötlet neve Borpalota szálloda és egészségcentrum kialakítása 

Rövid leírás A Borpalota Borászat egy hosszú távú stratégia részeként kezdte meg a 

pincefelújítást, melynek legfőbb célja a borászat és boraik 

ismertségének növelése, egy szélesebb célközönség elérése és 

kiszolgálása. Ezt a célt szolgálják jövőbeni terveik is. A borászathoz 

tartozó század eleji épületben egy 20 szobás szálloda és 

egészségközpont kialakítását tervezik, melyben a bor és egészség 

harmóniája, illetve a szőlőkészítmények kapják majd a főszerepet. 

Lehetséges forrás támogatás, magántőke 

 

 

P2. Közlekedési helyzet és elérhetőség javítása 

 

 

Fejlesztési ötlet neve Intermodális csomópont kialakítása 

Rövid leírás Bár a turisták jelentős része ma már autóval érkezik, a közösségi 

közlekedés fogadó létesítményeinek átalakítása igen fontos, ugyanis a 

jelenlegi állapotok a negatív városmarketing irányába tolják el a 

turisták első benyomását a településről. A cél a közös vasúti és 

buszközlekedési pályaudvar ún. intermodális csomópont kialakítása 

kapcsolódó kerékpárforgalmi kiegészítéssel, amely szintén kedvező a 

kerékpáros turizmusban résztvevők számára. 

Lehetséges forrás TOP 3.1 

 

 

Fejlesztési ötlet neve Turisztikai célú kerékpárutak építése, fejlesztése 

Rövid leírás A kerékpáros infrastruktúra jelenleg igen hiányos a településen és a 

közigazgatási területén. Ezt  a hiányosságot igyekszik részben pótolni a 

projekt, melynek célja a Mátrafüred-Sástó útvonalon 11 km hegyi 

kerékpárút építése, Mátrafüred - Gyöngyös kerékpárút szélesítése. 

Lehetséges forrás TOP 1.2 
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P3: Turistabarát környezet kialakítása – Környezeti állapot tudatos fejlesztése 

 

Fejlesztési ötlet neve Rendezvények helyszínének infrastukturális fejlesztése – 

Mátrafüred 

Rövid leírás A mátrafüredi rendezvények helyszíne jelenleg meglehetősen 

elhanyagolt állapotban van. Cél a rendezvények helyszínének 

infrastrukturális fejlesztése (Nemzetközi betyártalálkozó, Gyöngy 

Nemzetközi Folklórfesztivál). 

Lehetséges forrás TOP 1.2 

 

 

Fejlesztési ötlet neve Zöld város projekt  

Rövid leírás A városba érkező turisták jelentős része a belvárosba koncentrálódik, 

hiszen ide összpontosulnak a város kulturális turisztikai attrakciói, itt 

kerülnek megrendezésre a rendezvények.   

Fontos, hogy az idelátogató turistát vonzó, rendezett városkép fogadja. 

Ezért kiemelt jelentőségű a város zöldfelületeinek növelése, funkcióval 

való megtöltése és a leromlott állapotú zöldfelületek rehabilitációja. 

További cél a városi pihenőparkok kialakítása, szabadtéri műalkotások, 

köztéri bútorok telepítésével, valamint szabadtéri fitness tér kialakítása. 

Lehetséges forrás TOP 2.1 

 

Fejlesztési ötlet neve Turisztikai célú rekreációs övezet fejlesztése Gyöngyös-Mátrafüred 

területén 

Rövid leírás Felnőtt játszótér kialakítása Gyöngyös kiemelt turisztikai 

fogadóterületén, Mátrafüreden, mivel Gyöngyös legjelentősebb 

rekreációs övezete, amelynek ilyen irányú fejlesztése jelentős 

hiányosságokkal bír több célcsoport szempontjából is. 

"Öreg néne őzikéje" mesepark. A kedves,  Mátraaljához tartozó 

történet megelevenítése a legkisebb korosztály számára.  A történetre 

alapozva a megállókban a gyerekek játékos formában 

megismerkedhetnek a történettel és a  szereplőkkel.  A projekt 

pedagógiai célja, hogy a gyerekek megismerjék a Mátra főbb 

növényeit, állatait és olyan természettudományi kompetenciák  

továbbfejlesztését szolgálja mint pl. az ember és természet 

kölcsönhatása, ezen belül a természeti értékek - növény-állatvilág 

védelme, felelős természetjárás. 

Emellett erdei tornapálya, akadálymentesített túraútvonalak kialakítása. 

Lehetséges forrás TOP 2.1 
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Fejlesztési ötlet neve Méheskert látogatóbarát fejlesztése 

Rövid leírás Az egyedülálló, méhészeti hagyományokon alapuló helyszín 

látogatottságának növeléséhez szükséges a látogatóbarát fejlesztés. 

Lehetséges forrás saját forrás, támogatás 

 

Fejlesztési ötlet neve Gyöngyösi Déli-tó fejlesztése 

Rövid leírás A tó partján a helyi lakosság és a turisták számára rekreációs park 

kialakítása. 

Lehetséges forrás saját forrás, támogatás 

 

Fejlesztési ötlet neve Mátra Gondnokság felállítása 

Rövid leírás Közös finanszírozásban, feladata az erdei túraútvonalak 
karbantartása, jelzések festése, pótlása, utak járhatóvá tétele, erdei 
létesítmények karbantartása,  a természet megóvása az illegális 
szemétlerakóktól 

Lehetséges forrás saját forrás, támogatás 

 

S3 Városimázs fejlesztése, modern szemléletű településmarketing/menedzsment erősítése 

 

P1: Humán erőforrás feltételek javítása  

 

Fejlesztési ötlet neve Iskolarendszeren kívüli speciális képzések  

Rövid leírás Olyan, iskolarendszeren kívüli képzések megtervezése és 

megvalósítása, amelyek szükségesek a turizmusban dolgozók 

kompetenciáinak javításához. A vállalkozások igényeinek megfelelő 

kompetenciák oktatása és a várható igényekkel kompatibilis létszámú 

csoportok létrehozása, akik a képzés végeztével azonnal munkába 

állhatnak. A képzések finanszírozásába az érdekelt vállalkozások is 

bekerülnek szakképzési hozzájárulásukon keresztül. 

Lehetséges forrás saját forrás, támogatás 
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P2: Marketing eszközök fejlesztése  

Fejlesztési ötlet neve Város imázs fejlesztése 

Rövid leírás A település irányítása és hatékony működtetése mellett kiemelt cél, 

hogy a település vonzó befektetési, turisztikai célpontként és egyúttal 

lakóhelyként szolgáljon. 

Eszközei: jól felépített városmarketing terv, új logó, szlogen 

megalkotása, városkép javítása. 

Lehetséges forrás saját forrás, támogatás 

 

Fejlesztési ötlet neve Turisztikai befektetői kézikönyv kiadása 

Rövid leírás A település irányítása és hatékony működtetése mellett kiemelt cél, 

hogy a település vonzó befektetési, turisztikai célpontként szolgáljon. 

Ehhez célszerű egy befektetői kézikönyv elkészítése turisztikai 

fejezettel, kapcsolódással. 

Lehetséges forrás saját forrás 

 

Fejlesztési ötlet neve Marketingszemlélet kialakítása és erősítése az önkormányzati, civil 

és vállalkozói szférában 

Rövid leírás A modern turizmusban nélkülözhetetlen a marketing anyagok 

kidolgozása és közzététele. A globalizált világ jellegéből adódóan 

nemzetközi, így természetesen nem elegendő a csupán magyar nyelvű 

marketing tartalom.. Ma már nem elég a passzív, informáló jellegű 

megjelenés, egyre inkább törekedni kell a kétoldalú információáramlást 

lehetővé tevő webes megjelenések (pld. online szállásfoglalás, 

jegyvásárlás stb.) kialakítására. A saját weboldalak turisztikai 

tartalmának fejlesztése, idegen nyelvű verziók kidolgozása, A 

weboldalak interaktivitásának megteremtése, A hazai turisztikai 

portálokon való megjelenés, Nemzetközi turisztikai portálokon való 

megjelenés, linkek létrehozása a városi weboldal felé 

Lehetséges forrás saját forrás 

 

Fejlesztési ötlet neve Turisztikai információs táblák elhelyezése 

Rövid leírás A településre érkező turisták folyamatos informálását a legfontosabb 

turisztikai attrakciókhoz vezető információs táblák kihelyezésével 

biztosítani kell.  

Egységes táblarendszer kialakítása az M3 autópálya-3-as főút-24-es 

főút-Kékestető útvonalon 

Lehetséges forrás saját forrás 
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P3: Szereplők közti együttműködés fejlesztése 

 

Fejlesztési ötlet neve TDM működésének hatékonyabbá tétele 

Rövid leírás A szervezet működésének hatékonysága függ egyrészt a tagok közötti 

együttműködés hatékonyságától, ugyanakkor legfontosabb lenne a 

TDM és az önkormányzat feladata megosztásának egyértelműsítése, 

együttműködés és működési mechanizmusok rendezése. 

Lehetséges forrás saját forrás, magántőke, támogatás 

 

Fejlesztési ötlet neve Önkormányzat vállalkozásösztönzési tevékenységének erősítése 

Rövid leírás A turizmus hatékonyságának fokozása érdekében az önkormányzatnak 

szükséges a már a városban tevékenykedő és oda betelepülni 

szándékozó turisztikai vállalkozások számára kedvező környezetet 

biztosítani.  

Ennek keretében a helyi adók (elsősorban IFA, de IPA is) minél 

magasabb arányú visszaforgatása a turizmusba ajánlott. 

Szintén célszerű lenne jó gyakorlatok felkutatása és adaptálása. 

Lehetséges forrás saját forrás 

 

Fejlesztési ötlet neve Helyi identitás erősítése  

Rövid leírás A gyöngyösi és mátrai identitás erősítéséhez valamennyi turizmusban 

érdekelt szereplőnek jelen kell lenni, szerepet kell vállalni. Ennek 

lehetséges módja a helyi termékek kínálatának erősítése, további 

termékek fejlesztése és értékesítése. 

Lehetséges forrás saját forrás, támogatás 

 

Fejlesztési ötlet neve Hálózatok, klaszterek létrehozása 

Rövid leírás Olyan, az Európai Unió versenypolitikájával harmonizáló, szolgáltatók 

közötti kapcsolatok, megegyezések szervezése, melyek segítségével 

javul az érdekelt szereplők piaci hatékonysága, a termelők és 

szolgáltatók közötti kapcsolatok erősítésével mindkét szereplő piaci 

pozíciója stabilabbá válik. A hálózati együttműködés másik célja a 

turisták egymás felé történő közvetítése, így az egyes felek 

kapcsolataiból az egész hálózat profitálhat. A döntési rendszerek 

egyszerűsítésével pedig a hálózat egész működése gyorsul és lesz 

hatékonyabb. 

Lehetséges forrás saját forrás 
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Fejlesztési ötlet neve Határon átnyúló kezdeményezések létrehozása 

Rövid leírás Az Európai Unió területi együttműködési, transznacionális programjai 

lehetőséget kínálnak a szomszédos szlovákiai, valamint az egyes 

programrégiókból származó partnerekkel közös projektek kialakítására. 

A turizmushoz mindkét hazánkat érintő program kínál kapcsolódási 

lehetőséget, elsősorban természeti és kulturális örökségek hasznosítása 

tekintetében.  

A fejlesztés első lépcsőjében olyan projektpartnerek felkutatása 

szükséges, akik a helyi önkormányzattal vagy a szolgáltatókkal közös 

projekt kidolgozására nyitottak. 

A tényleges projektek ezt követően kerülnek kidolgozásra. 

Lehetséges forrás Közép-Európa 2020 Transznacionális program 3. prioritástengely- 

Természeti és kulturális erőforrások kihasználása - együttműködés a 

fenntartható növekedés érdekében Közép-Európában 

Duna Transznacionális Program 3. prioritás terület: Kultúra és turizmus 
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Az összegyűjtött fejlesztési ötletek alapján kijelölhető 5 olyan prioritástengely, amely köré 

csoportosítva a fejlesztési ötletek komplexebben kezelhetők valamint meghatározzák a 

város és a térség marketing tevékenységének fő elemeit, üzeneteit.  A fejlesztések és a 

prioritástengelyek összefüggését az alábbi táblázat foglalja össze: 

         Prioritástengely 

 

 

  Fejlesztési ötlet 

4 évszakban 

Gyöngyösön 

Testi és 

lelki 

egészség 

Ízek 

és 

élmények 

Színes 

és 

egyedi 

város 

Gyöngyös az 

élményközpont 

Pipis-hegyi repülőtér 

fejlesztése  
x    x 

Kékes-tető komplex 

turisztikai fejlesztése  
x x   x 

BNP Mátrai Tájvédelmi 

Körzet látogatóközpont 

kialakítása Mátrafüreden  

x x    

Lovasturizmus 

fejlesztése   
x x    

Gyöngyösi Állatkert 

fejlesztése 
x    x 

Termálkút létesítése a 

gyöngyösi strandon  
 x    

Új medencék kialakítása  

a gyöngyösi strandon  
x x   x 

Mátrafüredi Sport és 

Wellness Centrum 

kialakítása  

x x    

Kalló-völgy témapark 

kialakítása Gyöngyös-

Mátrafüred területén  

x    x 

Orvostörténeti múzeum 

kialakítása a régi kórház 

egyik épületében 

x     

Petőfi út 30. alatti 

természettudományi 

raktár 

műemléképületének 

felújítása, kiállítótér 

létrehozása, a hozzá 

kapcsolódó infrastruktúra 

kiépítése  

x     
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         Prioritástengely 

 

 

  Fejlesztési ötlet 

4 évszakban 

Gyöngyösön 

Testi és 

lelki 

egészség 

Ízek 

és 

élmények 

Színes 

és 

egyedi 

város 

Gyöngyös az 

élményközpont 

Gyöngyös Szent Bertalan 

Plébánia fejlesztése   
 x    

Barátok kilátója - 

körpanoráma és 

interaktív 

látogatóközpont a 700 

éves ferences 

kolostorban.  

 x    

Együttélés Háza - A 

Magyar Zsidó-

Keresztény Együttélés 

Kulturális Központjának 

kialakítása (Nagy 

Zsinagóga többfunkciós 

hasznosítása)  

 x   x 

Palóc látogatóközpont és 

multifunkcionális 

turisztikai tér kialakítása 

– Mátrafüred  

x    x 

Veterán mezőgazdasági 

gépmúzeum kialakítása 
x     

Bene vár 

attrakciófejlesztés 
    x 

Huszármúzeum és 

rendezvényközpont 

kialakítása 
x   x  

Huszár (katona) város 

hagyományok 

felélesztése 
   x  

Város a 

képzőművészetekért- 

bemutatóterem 

kialakítása 

   x  

Gyöngyösi tematikus 

útvonalak kidolgozása, 

okos telefonra történő 

alkalmazások fejlesztése 

   x  

Zsidó temető 

látogathatóvá tétele   
 x    

Természetjárók 

múzeuma – interaktív 

kiállítás 
x     
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         Prioritástengely 

 

 

  Fejlesztési ötlet 

4 évszakban 

Gyöngyösön 

Testi és 

lelki 

egészség 

Ízek 

és 

élmények 

Színes 

és 

egyedi 

város 

Gyöngyös az 

élményközpont 

Farkasmályi komplex 

turisztikai projekt   
  x   

A Mátraaljai Borút 

működővé tétele   
  x   

Nemzetközi 

betyártalálkozó 

rendezvény 

hagyományának 

megteremtése  

x     

Új rendezvénykoncepció 

kialakítása 
   x  

Einstein Teleszkóphoz 

kapcsolódó konferencia 

és látogató turizmus 
    x 

Borpalota szálloda és 

egészségcentrum 

kialakítása  
 x x   

Intermodális csomópont 

kialakítása 
x     

Turisztikai célú 

kerékpárutak építése, 

fejlesztése  
 x    

Rendezvény 

helyszínének 

infrastukturális 

fejlesztése - M.füred 

    x 

Zöld város projekt   x    

Turisztikai célú 

rekreációs övezet 

fejlesztése Gyöngyös-

Mátrafüred területén  

 x   x 

Méheskert látogatóbarát 

fejlesztése  
  x  x 

Gyöngyösi Deli-tó x     

Iskolarendszeren kívüli 

képzések  
   x  

A Mátra és térsége 

gasztronómiájának 

fejlesztése   
  x   
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       Prioritástengely 

 

 

  Fejlesztési ötlet 

4 évszakban 

Gyöngyösön 

Testi és 

lelki 

egészség 

Ízek 

és 

élmények 

Színes 

és 

egyedi 

város 

Gyöngyös az 

élményközpont 

TDM működésének 

hatékonyabbá tétele 
   x  

Város imázs fejlesztése     x  

Turisztikai befektetői 

kézikönyv kiadása  
   x  

Marketingszemlélet 

kialakítása és erősítése az 

önkormányzati, civil és 

vállalkozói szférában  

   x  

Turisztikai információs 

táblák elhelyezése 
   x  

Helyi identitás erősítése     x  

Hálózatok, klaszterek 

létrehozása  
   x  

Határon átnyúló 

kezdeményezések 

létrehozása  

x x x x x 
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77..  KKaappccssoollóóddáássii  lleehheettőőssééggeekk  aa  mmááttrraaii  ééss  nnaaggyyttéérrssééggii  

ttuurriisszzttiikkaaii  ffeejjlleesszzttéésseekkhheezz  
 

A turizmusfejlesztési dokumentum koncepciója, stratégiai céljai és fejlesztési prioritásai, 

ötletei idomulnak a megye és a térség tervezési folyamataihoz és dokumentumaihoz. Ez 

azt jelenti, hogy a tervezés folyamán az alábbi releváns, Gyöngyöst és a Mátrát közvetlenül 

vagy közvetve érintő tervdokumentumok fejlesztési irányvonalait és intézkedéseit vettük 

figyelembe: 

Mátravidék Turisztikai Desztináció Fejlesztési Cselekvési Program 

Mátra Jövője Turisztikai Egyesület stratégiájának fejlesztési irányai 

Pásztói Kistérség turizmusfejlesztési programja  

A Palóc Út Klaszter  Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs 

akcióterve  

A Bátonyterenyei Kistérség Felzárkóztatási Fejlesztési Programja 

Az alábbiakban foglaljuk össze azokat a jelent dokumentumban meghatározott fejlesztési 

ötletek kapcsolódási lehetőségeit, amelyek a mátrai nagytérségi fejlesztésekbe 

integrálhatók. 

 

Fejlesztési ötlet 

Kapcsolódás térségi 

fejlesztési 

programhoz, 

projekthez 

Térségi fejlesztési 

program 

Kapcsolódási 

/együttműködési 

lehetőség/forma 

A Mátraaljai Borút 

működővé tétele    

Bor- és 

rendezvényturizmusba 

való bekapcsolódás 

Palócút 

marketingstratégia 

Kőleves Fesztivál, 

Haluska Fesztivál, 

Szüreti Napok, stb… 

(15-20 db nagyobb 

esemény évente) 

A Mátraaljai Borút 

működővé tétele    

Tematikus Utak 

Hálózatában való 

részvétel 

Palócút 

marketingstratégia 

A területen a Mária 

Út és a Palóc Út 

komplexebb 

fejlesztése 

BNP Mátrai 

Tájvédelmi Körzet 

látogatóközpont 

kialakítása 

Mátrafüreden 

Védd az erdőt 

„kampány” 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

Összehangolt 

tevékenységek a BNP 

Mátrai Tájvédelmi 

Körzet fejlesztéseivel 

Gyöngyös Szent 

Bertalan Plébánia 

fejlesztése 

Mária út fejlesztése 

Mátra Jövője 

Turisztikai 

Egyesület 

A gyöngyösi 

helyszínek 

bekapcsolása a Mária 

út kínálatába 
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Fejlesztési ötlet 

Kapcsolódás térségi 

fejlesztési 

programhoz, 

projekthez 

Térségi fejlesztési 

program 

Kapcsolódási 

/együttműködési 

lehetőség/forma 

Gyöngyös Szent 

Bertalan Plébánia 

fejlesztése 

Mária út átvezetése 

Gyöngyös városán 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

A gyöngyösi 

helyszínek 

bekapcsolása a Mária 

út kínálatába 

Hálózatok, 

klaszterek 

létrehozása 

Mátra kutatóintézet 

létrehozása 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

Képzések, kutatások 

területén 

együttműködések, 

térségi képzések 

esetében helyi képző 

intézmények (pl. 

KRF)  bevonása 

Hálózatok, 

klaszterek 

létrehozása 

Az idegenforgalmi 

infrastruktúra 

fejlesztése. 

A Bátonyterenyei 

Kistérség 

Felzárkóztatási 

Fejlesztési 

Programja 

Közös 

együttműködések 

kezdeményezése 

Hálózatok, 

klaszterek 

létrehozása 

Nemzetközi 

kapcsolatok fejlesztése 

A Bátonyterenyei 

Kistérség 

Felzárkóztatási 

Fejlesztési 

Programja 

A hevesi és nógrádi 

Mátrai területek 

összekapcsolása a 

szlovákiai terület 

kínálatával, közös 

termékek (pl. határon 

átnyúló tematikus 

utak) kialakítása 

Hálózatok, 

klaszterek 

létrehozása, 

kiterjesztése 

A Palóc területek 

együttműködési 

pontjainak az 

összekapcsolása, a 

meglévőek szorosabbá 

tétele 

Palócút 

marketingstratégia 

Palóc Út turisztikai 

klaszter 

tevékenységének a 

kiterjesztése 

Határon túli 

kapcsolatok 

erősítése 

A Palóc hagyományok 

megőrzése és 

bemutatása a 

Szlovákiában érintett 

településeken 

Palócút 

marketingstratégia 

Közös marketing, 

programok 

megvalósítása, 

határon túli partnerek 

bevonása 
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Fejlesztési ötlet 

Kapcsolódás térségi 

fejlesztési 

programhoz, 

projekthez 

Térségi fejlesztési 

program 

Kapcsolódási 

/együttműködési 

lehetőség/forma 

Helyi termékek 

támogatása pl. 

Méheskert projekt 

Helyi termékek 

fejlesztése 

Regionális 

gasztroturisztikai 

klaszter- Kozárd 

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

Kapcsolódás a 

klaszterhez 

Intermodális 

csomópont 

kialakítása 

Vasútállomások, 

autóbusz-állomások, 

megállóhelyek 

turisztikai céloknak 

megfelelő felújítása 

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

 

Iskolarendszeren 

kívüli speciális 

képzések 

Humánerőforrás 

fejlesztés – nyelvi 

képzés előtérbe 

helyezése, munkatársak 

és tagok részére 

tréningek (online 

marketing, 

rendezvényszervezés) 

Mátra Jövője 

Turisztikai 

Egyesület 

Képzések területén 

együttműködések, 

térségi képzések 

esetében helyi képző 

intézmények (pl. 

KRF)  bevonása 

Iskolarendszeren 

kívüli speciális 

képzések 

TDM menedzser, TDM 

tagok szakmai képzése, 

study tour-ok 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

Képzések területén 

együttműködések, 

térségi képzések 

esetében helyi képző 

intézmények (pl. 

KRF)  bevonása 

Iskolarendszeren 

kívüli speciális 

képzések 

Szemléletformálás, 

oktatás, fejlesztés, 

környezeti nevelés 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

Képzések területén 

együttműködések, 

térségi képzések 

esetében helyi képző 

intézmények (pl. 

KRF)  bevonása 
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Fejlesztési ötlet 

Kapcsolódás térségi 

fejlesztési 

programhoz, 

projekthez 

Térségi fejlesztési 

program 

Kapcsolódási 

/együttműködési 

lehetőség/forma 

Lovasturizmus 

fejlesztése 

Lovas túraútvonalak és 

a kapcsolódó 

infrastruktúra kiépítése 

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

Egységes folytonos 

lovastúra útvonal 

kialakítása, egységes 

jelzéssel 

Lovasturizmus 

fejlesztése 

Lovas turizmus 

fejlesztése 

Sétakocsikázás, 

fogathajtás, lovaglás 

Palócút 

marketingstratégia 

Presztizsértékű 

programok, a térség 

hírnevének növelése 

Marketingszemlélet 

kialakítása és 

erősítése az 

önkormányzati, civil 

és vállalkozói 

szférában 

Utazássszervezői iroda 

létrehozása, 

együttműködés 

beutaztatásban 

 

Mátra Jövője 

Turisztikai 

Egyesület 

Vállalkozásokat 

szükséges közösen 

érdekeltté tenni a 

beutaztatásban, ehhez 

közös csomag 

kialakítása szükséges 

Marketingszemlélet 

kialakítása és 

erősítése az 

önkormányzati, civil 

és vállalkozói 

szférában 

Egységes marketing az 

egész Mátrára 

vonatkozóan 

 

Mátra Jövője 

Turisztikai 

Egyesület 

Marketingtevékenysé

g összehangolása 

Marketingszemlélet 

kialakítása és 

erősítése az 

önkormányzati, civil 

és vállalkozói 

szférában 

PocketGuide 

alkalmazás 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

 

Marketingtevékenysé

g összehangolása 

Marketingszemlélet 

kialakítása és 

erősítése az 

önkormányzati, civil 

és vállalkozói 

szférában 

Hatékony 

desztinációmarketing 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

 

Marketingtevékenysé

g összehangolása 

Nemzetközi 

betyártalálkozó 

rendezvény 

hagyományának 

megteremtése 

Kereskedelem, 

szolgáltatás és 

vendéglátás fejlesztése 

a falvakban. 

A Bátonyterenyei 

Kistérség 

Felzárkóztatási 

Fejlesztési 

Programja 

Közös hagyományok 

felkutatása, a mátrai 

falvak bevonása a 

programokba. 
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Fejlesztési ötlet 

Kapcsolódás térségi 

fejlesztési 

programhoz, 

projekthez 

Térségi fejlesztési 

program 

Kapcsolódási 

/együttműködési 

lehetőség/forma 

Nemzetközi 

betyártalálkozó 

rendezvény 

helyszínének 

infrastukturális 

fejlesztése – 

Mátrafüred 

BirdiCar elektromos 

buszok beszerzése az 

egymáshoz közel lévő 

településeken a 

közlekedés 

megoldására, nagyobb 

programhelyszíneken 

város/falunézésre 

Mátra Jövője 

Turisztikai 

Egyesület 

A használat 

összehangolása, 

különösen 

rendezvények 

esetében. 

Palóc hagyományok, 

kultúra, szokások 

megőrzése és 

bemutatása – 

kulturális turizmusa 

A Palóc kultúra 

elemeinek aktív 

gyakorlása, bemutatása 

Palócút 

marketingstratégia 

Rendezvények, 

programok, alulról 

jövő 

kezdeményezések 

támogatása,  

Palóc 

látogatóközpont és 

multifunkcionális 

turisztikai tér 

kialakítása – 

Mátrafüred 

Az építészeti örökség 

hasznosítása az 

idegenforgalom 

fejlesztése érdekében  

·  

 

A Bátonyterenyei 

Kistérség 

Felzárkóztatási 

Fejlesztési 

Programja 

Palóc hagyományok 

és attrakciók 

összekapcsolása, 

közös fejlesztése 

Palóc 

látogatóközpont és 

multifunkcionális 

turisztikai tér 

kialakítása – 

Mátrafüred 

A Palóc Út 

magtelepüléseinek 

fejlesztése 

Palócút 

marketingstratégia 

Valamennyi 

fejlesztésre 

vonatkozóan – 

városkép, 

infrastruktúra, 

vendéglátás, stb. 

Palóc 

látogatóközpont és 

multifunkcionális 

turisztikai tér 

kialakítása – 

Mátrafüred  

A „Palóc Borséták” 

útvonal intenzívebb 

marketingje 

Palócút 

marketingstratégia 

Partnerség kialakítása 

a Gyöngyös környéki 

borászokkal, a Borút 

kialakításának a 

segítése, 

együttműködés 

Palóc 

látogatóközpont és 

multifunkcionális 

turisztikai tér 

kialakítása – 

Mátrafüred 

A „Palóc pókháló 

továbbszövése”. A 

területileg szétszórt 

települések, Palóc 

értékekkel rendelkező 

közösségek közös 

fellépése 

Palócút 

marketingstratégia 

Egyedi adottságok 

csomagba és/vagy 

láncban fűzése 
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Fejlesztési ötlet 

Kapcsolódás térségi 

fejlesztési 

programhoz, 

projekthez 

Térségi fejlesztési 

program 

Kapcsolódási 

/együttműködési 

lehetőség/forma 

Palóc 

látogatóközpont és 

multifunkcionális 

turisztikai tér 

kialakítása – 

Mátrafüred 

Slow turizmus a Palóc 

Út településein 

Palócút 

marketingstratégia 

A helyi termékek 

erősítése, a 

vendégbarát 

szemléletmód 

fontosságának 

kiemelése, visszatérő 

vendégek körének 

kialakítása 

Palóc 

látogatóközpont és 

multifunkcionális 

turisztikai tér 

kialakítása – 

Mátrafüred 

A helyi, Palóc ételek 

előtérbe helyezése az 

étlapokon, a 

hagyományőrző 

fesztiválokon 

Palócút 

marketingstratégia 

A szakmabeliek 

tanítása, a helyi 

eredetű ételek 

népszerűsítése 

Palóc 

látogatóközpont 

Mátrafüred 

Palóc galéria létesítése - 

Kozárd 

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

A két jövőbeni 

létesítmény 

együttműködési 

lehetőségeinek 

megvizsgálása 

Pipis-hegyi 

repülőtér fejlesztése 

Tar Gombás-tetői sport 

reptér kialakítása 

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

 

Programturizmus 

fejlesztése pl. 

Betyártalálkozó, 

Gyöngy fesztivál 

színtereinek 

bővítése 

Programturizmus 

fejlesztése, pl. Bokor 

traktorfesztivál 

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

Egymás 

programjainak 

kiajánlása 

Szálláshelyfejlesztés 

- falusi turizmus 

Erdőkürt vagy 

Cserhátszentiván 

önkormányzati 

szálláshely 

Szálláshely fejlesztés 

(pl. Borpalota)  

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

egymás 

szálláshelyeinek 

népszerűsítése 
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Fejlesztési ötlet 

Kapcsolódás térségi 

fejlesztési 

programhoz, 

projekthez 

Térségi fejlesztési 

program 

Kapcsolódási 

/együttműködési 

lehetőség/forma 

Turistabarát 

környezet 

kialakítása, 

környezeti állapot 

tudatos fejlesztése 

(Zöld város projekt, 

Mátrafüred 

rekreációs célú 

fejlesztése 

A turisztikai vonzerők 

környezetének 

fejlesztése (zöldfelület 

fejlesztés, településkép 

javítás,  

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

 

Turisztikai célú 

kerékpárutak 

építése, fejlesztése 

Kerékpárutak kiépítése, 

fejlesztése (Alsótold-

Felsőtold-Csécse-

Hollókő) 

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

A kerékpárutak 

összekapcsolására 

irányuló tevékenység 

Turisztikai célú 

kerékpárutak 

építése, fejlesztése 

Kerékpárúthálózat 

fejlesztés a Felső-

Mátrában 

Mátra Jövője 

Turisztikai 

Egyesület 

A kerékpárutak 

összekapcsolására 

irányuló tevékenység 

Turisztikai célú 

kerékpárutak 

építése, fejlesztése 

A külső és belső 

kapcsolathiányok 

megszüntetése a 

közvetlen közúti 

kapcsolatok 

megépítésével a Mátra 

és az Egri kistérség felé, 

A Bátonyterenyei 

Kistérség 

Felzárkóztatási 

Fejlesztési 

Programja 

A kerékpárutak 

összekapcsolására 

irányuló tevékenység 

Turisztikai célú 

kerékpárutak 

építése, fejlesztése 

A hiányzó kerékpárút-

hálózat megépítése 

A Bátonyterenyei 

Kistérség 

Felzárkóztatási 

Fejlesztési 

Programja 

A kerékpárutak 

összekapcsolására 

irányuló tevékenység 

Turisztikai célú 

kerékpárutak 

építése, fejlesztése 

Csatlakozás az 

EuroVelo 6 és EV11 

túraútvonalakhoz 

Palócút 

marketingstratégia 

Kerékpárutak 

kialakítása  

Turisztikai célú 

rekreációs övezet 

fejlesztése 

Gyöngyös-

Mátrafüred területén 

Gyalogos turistautak 

karbantartása, források 

felújítása 

 

Mátra Jövője 

Turisztikai 

Egyesület 

A turistautak és 

rekreációs területek 

összekapcsolása, 

termékké formálása 
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Fejlesztési ötlet 

Kapcsolódás térségi 

fejlesztési 

programhoz, 

projekthez 

Térségi fejlesztési 

program 

Kapcsolódási 

/együttműködési 

lehetőség/forma 

Turisztikai célú 

rekreációs övezet 

fejlesztése 

Gyöngyös-

Mátrafüred területén 

Közösségi terek a Mátra 

több pontján („felnőtt 

játszóterek”) 

 

Mátra Jövője 

Turisztikai 

Egyesület 

A hasonló profilú 

fejlesztések esetében 

egyeztetés, a hatások 

kioltásának elkerülése 

végett 

Turisztikai célú 

rekreációs övezet 

fejlesztése 

Gyöngyös-

Mátrafüred területén 

Mátrai túraútvonalak 

rendbetétele 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

A turistautak és 

rekreációs területek 

összekapcsolása, 

termékké formálása 

Turisztikai célú 

rekreációs övezet 

fejlesztése 

Gyöngyös-

Mátrafüred területén 

Erdei turistautak 

felújítása 

A Bátonyterenyei 

Kistérség 

Felzárkóztatási 

Fejlesztési 

Programja 

A turistautak és 

rekreációs területek 

összekapcsolása, 

termékké formálása 

Turisztikai 

információs táblák 

elhelyezése 

Interaktív 

bemutatórendszerek 

kiépítése, információs 

táblák elhelyezése, 

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

egységes jelzések, 

egymás információs 

szóróanyagának 

népszerűsítése 

Turisztikai 

információs táblák 

elhelyezése  

Mobil információs 

pontok kialakítása 

(Sástón megoldott a 

fejlesztés alapján), 

Mátraháza, Mátrafüred, 

Gyöngyös (Tourinform 

mellett), 

Mátraszentimre-

Galyatető, Parád, 

Markaz 

Mátra Jövője 

Turisztikai 

Egyesület 

Marketingtevékenysé

g összehangolása 

Új turisztikai 

attrakciók, 

multifunkcionális 

turisztikai terek, 

komplex turisztikai 

termékek kialakítása  

Új turisztikai attrakciók 

létrehozása (pl.: 

szabadidőközpont, 

tematikus park, 

tanösvény, 

ökoturisztikai 

látogatóközpont, 

wellness-központ, stb.) 

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

A hasonló profilú 

fejlesztések esetében 

egyeztetés, a hatások 

kioltásának elkerülése 

végett 
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Fejlesztési ötlet 

Kapcsolódás térségi 

fejlesztési 

programhoz, 

projekthez 

Térségi fejlesztési 

program 

Kapcsolódási 

/együttműködési 

lehetőség/forma 

Város imázs 

fejlesztése 

Térségi arculat 

továbbtervezése, 

arculati kézikönyv 

bővítése 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

 

A város és a Mátra 

imázsfejlesztése, 

egységes arculati 

elemek kialakítása 

Város imázs 

fejlesztése 

Mátra Kódex 

kidolgozása és 

elfogadtatása 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

 

A város és a Mátra 

imázsfejlesztése, 

egységes arculati 

elemek kialakítása 

Bene vár 

attrakciófejlesztés 

Az építészeti örökség 

hasznosítása az 

idegenforgalom 

fejlesztése érdekében  

·  

 

A Bátonyterenyei 

Kistérség 

Felzárkóztatási 

Fejlesztési 

Programja 

Hagyományok és 

attrakciók 

összekapcsolása, 

közös fejlesztése 

Gyöngyösi 

útvonalak 

kidolgozása, okos 

telefonra történő 

alkalmazások 

fejlesztése 

Térségi arculat 

továbbtervezése, 

arculati kézikönyv 

bővítése 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

 

A város és a Mátra 

imázsfejlesztése, 

egységes arculati 

elemek kialakítása 

Huszár (katona) 

város hagyományok 

felélesztése 

Az építészeti örökség 

hasznosítása az 

idegenforgalom 

fejlesztése érdekében  

·  

 

A Bátonyterenyei 

Kistérség 

Felzárkóztatási 

Fejlesztési 

Programja, 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

Hagyományok és 

attrakciók 

összekapcsolása, 

közös fejlesztése 



Munkaanyag 

Gyöngyös Város Idegenforgalmi Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája  
 

83 
 

 

Fejlesztési ötlet 

Kapcsolódás térségi 

fejlesztési 

programhoz, 

projekthez 

Térségi fejlesztési 

program 

Kapcsolódási 

/együttműködési 

lehetőség/forma 

TDM működésének 

hatékonyabbá tétele 

Együttműködés az 

önkormányzattal, 

szolgáltatókkal 

Mátravidék 

Turisztikai 

Desztináció 

Fejlesztési 

Cselekvési 

Program 

 

Új 

rendezvénykoncepci

ó kialakítása 

Programturizmus 

fejlesztése.  

Pásztói Kistérség 

Turizmusfejlesztési 

Programja 

Egymás 

programjainak 

kiajánlása 

Veterán 

mezőgazdasági 

gépmúzeum 

kialakítása 

Az építészeti örökség 

hasznosítása az 

idegenforgalom 

fejlesztése érdekében  

A Bátonyterenyei 

Kistérség 

Felzárkóztatási 

Fejlesztési 

Programja 

Hagyományok és 

attrakciók 

összekapcsolása, 

közös fejlesztése 

A Mátra és térsége 

gasztronómiájának 

fejlesztése   

A Palóc területek 

együttműködési 

pontjainak az 

összekapcsolása, a 

meglévőek szorosabbá 

tétele 

Mátra Jövője 

Turisztikai 

Egyesület 

Palócút 

marketingstratégia 

Palóc Út turisztikai 

klaszter 

tevékenységének a 

kiterjesztése 
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88..    AA  GGyyöönnggyyööss  vváárrooss  iiddeeggeennffoorrggaallmmii  kkoonncceeppcciióójjaa  ééss  

ááttffooggóó  ssttrraattééggiiáájjááhhoozz  kkaappccssoollóóddóó  ttáárrssaaddaallmmaassííttáássii  

ffoollyyaammaatt  bbeemmuuttaattáássaa  
 

A város idegenforgalmának hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő 

tervezési dokumentumának, az idegenforgalmi fejlesztési koncepciónak az elkészítését követő 

feladata a középtávú stratégia valamint az erre épülő prioritások és fejlesztési ötletek 

elkészítése.  

A koncepció és stratégia készítés jogszabályi hátterét rögzítő 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 

13. § (1) pontja szerint „...a koncepciók és programok kidolgozásának része az állampolgárok, 

a tervezéssel érintett területen működő érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és 

vállalkozások tervezésbe való bevonása…".  

A Gyöngyös város idegenforgalmi koncepciója és átfogó stratégiája elkészítésének 

megalapozása és a széleskörű partnerség biztosítása érdekében 2015. március elején a 

dokumentum előzetes anyagát a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú egyesület (a 

városban és környékén működő TDM szervezet) véleményezte, az általuk javasolt 

módosításokkal került a munkaanyag a megbízóhoz szerződés szerint 2013. március 13-án.  

Március 16-20 között a dokumentumot Gyöngyös Város Képviselőtestületének valamennyi 

érintett bizottsága, valamint a Mátrafüred részönkormányzat testülete tárgyalta és 

egyhangúlag támogatta.  

A Gyöngyös város idegenforgalmi koncepciója és átfogó stratégiája című dokumentumot a 

Gyöngyös Város Képviselőtestület 2015. március 26.-i ülésén társadalmasításra alkalmasnak 

találta. A Közgyűlési határozat értelmében megindult a 45 napos véleményezési eljárás, 

melynek keretében a dokumentumot közzétettük a települési önkormányzat honlapján, illetve 

elkezdődött a társadalmasítási folyamat. A társadalmasítás eredményeként 31 db általános 

illetve fejlesztési ötleteket érintő valamint 17 db, a stratégia célrendszeréhez kapcsolódó 

vélemény került megfogalmazásra, azaz összesen 48 db észrevétel érkezett hozzánk a 

társadalmasítás folyamán.   

 

A dokumentum széleskörű társadalmasítás két csatornán keresztül indul el. 

 

A tervezés folyamán – a koordinációs feladatoknak eleget téve - az alábbi szervezetekkel 

történt közvetlen egyeztetés: 

Gyöngyös Város Önkormányzata 

Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 

Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület 

 

A partnerség kiterjesztése és a koncepció minél szélesebb körű megismertetése érdekében a 

tervezők és a megbízó egyeztetését követően három társadalmasítási fórumra került sor, ahol 

bemutatásra került a dokumentum. Ennek helyszínei az alábbiak voltak: 

2015. április 15. Gyöngyös Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület közgyűlése 
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2015. április 22. Károly Róbert Főiskola 

 

A fórumsorozaton több mint 50 fő vett részt és számos vélemény megfogalmazódott a 

tervdokumentum vonatkozásában. A társadalmasítást követően a tervezői csapat a beérkezett 

véleményeket feldolgozta és a lehetőségek szerint beépítette. 
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99..    CCsseelleekkvvééssii  tteerrvv  GGyyöönnggyyööss  VVáárrooss  

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  pprroojjeekkttööttlleetteeiihheezz  
 

Jelen cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat szerepét és feladatait röviden bemutassa a 

Turisztikai fejlesztési koncepció 6. fejezetében bemutatott fejlesztési projektekben. 

 

Általános feladatok az Önkormányzat számára: 

 Az önkormányzat által támogatandó projektek körének és prioritási sorrendjének 

meghatározása szakértők bevonásával.  

 Az önkormányzat céljának meghatározása az egyes projektek esetében: együttműködő 

partner/projektgazda/koordinátor 

 A termékfejlesztés realitásainak meghatározása. 

 Turisztikai célcsoport kiválasztás. A turisztikai termékre vonatkozó 

marketingeszközöket a célpiacok és a szegmensek alapján kell kiválasztani. 

 Minden új attrakció a közös város marketing része kell hogy legyen. 

 

1. stratégiai cél: Versenyképes komplex élménytermékek kialakítása és a meglévők 

fejlesztése 

 

a. P1: Aktív turizmus 

1. Pipis-hegyi repülőtér fejlesztése  

Önkormányzat szerepe:  

 koordinálás 

 megközelítés megoldása, odavezető út felújítása 

      Lépések: 

 tulajdonviszonyok tisztázása, rendezése 

 a projektben résztvevő felek meghatározása/befektetők megkeresése 

 fejlesztési célok meghatározása Gyöngyös város turisztikai fejlesztési 

koncepciójával összhangban 

 turisztikai célcsoport kijelölése 

 turisztikai termék kialakítása  

 közös városi marketing 

 

2. Kékes-tető komplex turisztikai fejlesztése 

Önkormányzat szerepe:  
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 együttműködő partner 

 önkormányzati területeket érintő infrastukturális fejlesztésekben 

való részvétel pl. parkoló fejlesztés (önerő, befektetők), Gyöngyös 

Kékestető kerékpárút kiépítése, fejlesztése (pályázati forrás) 

 közös városi marketing 

 

 

3. BNP Mátrai Tájvédelmi Körzet látogatóközpont kialakítása Mátrafüreden 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködő partner 

 parkolási problémák megoldása, önkormányzati területen parkoló 

építése Mátrafüreden 

 közös városi marketing 

 

4. Lovasturizmus fejlesztése 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködő partner 

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a 

projektben 

 város külterületén kialakításra kerülő díjugrató és fogathajtó pálya 

számára a terület biztosítása 

 Vak Bottyán díjugrató kupa folytonosságának fenntartása 

érdekében önkormányzati költségvetési támogatása előirányozása 

 közös városi marketing 

  

5. Gyöngyösi magánállatkert fejlesztése 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködő partner 

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a 

projektben 

 önkormányzati területeket érintő infrastukturális 

fejlesztésekben való részvétel pl. parkoló fejlesztés 

(önkormányzati önerő) 

 közös városi marketing 

 

b. P2: Egészségturizmus 

 

1. Termálkút létesítése Gyöngyösön 

Önkormányzat szerepe:  
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 projektgazda 

 forrás: GINOP  

 a pályázathoz szükséges szakanyagok előkészítése, engedélyek 

megszerzése 

 projekt menedzselése, lebonyolítása 

 attrakcióval kapcsolatos marketingtevékenység lebonyolítása 

 

2. Új medencék kialakítása a gyöngyösi strandon 

Önkormányzat szerepe:  

 projektgazda 

 igények és célközönség felmérése 

 önerő biztosítása/vállalkozók bevonása 

 projekt menedzselése, lebonyolítása 

 attrakcióval kapcsolatos marketingtevékenység lebonyolítása 

 

 

3. Mátrafüredi Sport és Wellness Centrum kialakítása 

 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködő partner 

 Mátrafüredi strand kérdésének rendezése 

 parkolási lehetőség biztosítása, parkoló építés 

 közös városi marketing 

 

c. P3: Kulturális és örökségturizmus 

 

1. Kalló-völgy témapark kialakítása Gyöngyös-Mátrafüred területén 

Önkormányzat szerepe:  

 projektgazda 

 forrás: TOP  

 a pályázathoz szükséges szakanyagok előkészítése, engedélyek 

megszerzése 

 projekt menedzselése, lebonyolítása 

 attrakcióval kapcsolatos marketingtevékenység lebonyolítása 

 

2. Orvostörténeti múzeum kialakítása a régi kórház egyik épületében 

Önkormányzat szerepe:  

 önkormányzat céljának meghatározása: együttműködő 

partner/projektgazda/koordinátor 
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 az önkormányzat szerepének feltárása és a feladatok meghatározása 

a projektben 

 forrás: TOP 

 közös városi marketing 

Lépések: 

 tulajdonviszonyok tisztázása, rendezése 

 a projektben résztvevő felek meghatározása 

 a pályázatban betöltött szerepkör, feladatok meghatározása 

 fejlesztési célok meghatározása Gyöngyös város turisztikai fejlesztési 

koncepciójával összhangban 

 turisztikai célcsoport kijelölése 

 turisztikai termék kialakítása  

 

3. Petőfi út 30. alatti természettudományi látványtár műemléképületének  

felújítása, kiállítótér létrehozása, a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítése 

Önkormányzat szerepe:  

 projektgazda (együttműködő partner: Természettudományi 

Múzeum) 

 forrás: TOP 

Lépések: 

 tulajdonviszonyok tisztázása, rendezése 

 a projektben résztvevő felek meghatározása  

 a pályázatban betöltött szerepkör, feladatok meghatározása 

 a pályázathoz szükséges szakanyagok előkészítése, engedélyek 

megszerzése 

 projekt menedzselése, lebonyolítása 

 attrakcióval kapcsolatos marketingtevékenység lebonyolítása 

 

4. Gyöngyös Szent Bertalan Plébánia fejlesztése 

 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködési lehetőségek feltárása 

 közös városi marketing 

 

5. Barátok kilátója - körpanoráma és interaktív látogatóközpont a 700 éves 

ferences kolostorban. 

 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködési lehetőségek feltárása 

 közös városi marketing 
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6. Együttélés Háza - A Magyar Zsidó-Keresztény Együttélés Kulturális 

Központjának kialakítása (Nagy Zsinagóga többfunkciós hasznosítása) 

 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködési lehetőségek feltárása 

 közös városi marketing 

 

7. Palóc látogatóközpont és multifunkcionális turisztikai tér kialakítása – 

Mátrafüred 

 

Önkormányzat szerepe:  

 önkormányzat céljának meghatározása: együttműködő 

partner/projektgazda/koordinátor 

 forrás: magántőke/pályázati forrás TOP 

 a projektben résztvevő felek meghatározása/befektetők megkeresése 

 a pályázatban betöltött szerepkör, feladatok meghatározása 

 fejlesztési célok meghatározása Gyöngyös város turisztikai fejlesztési 

koncepciójával összhangban 

 turisztikai célcsoport kijelölése 

 turisztikai termék kialakítása  

 közös városi marketing 

 

8. Zsidó temető látogathatóvá tétele  

 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködési lehetőségek feltárása 

 közös városi marketing 

 

9. Bene vár attrakciófejlesztés 

Önkormányzat szerepe:  

 a projekt realitásának vizsgálata 

 önkormányzat céljának meghatározása: együttműködő 

partner/projektgazda/koordinátor 

 

10. Természetjárók múzeuma – interaktív kiállítás 

 

Önkormányzat szerepe:  

 projektgazda  

 forrás: TOP 

Lépések: 

 A projekt részletes kifejtése, célok meghatározása 
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 a projektben résztvevő felek meghatározása  

 a pályázatban betöltött szerepkör, feladatok meghatározása 

 A pályázathoz szükséges szakanyagok előkészítése, engedélyek 

megszerzése 

 Projekt menedzselése, lebonyolítása 

 Attrakcióval kapcsolatos marketingtevékenység lebonyolítása 

 

11. Gyöngyösi tematikus útvonalak kidolgozása, okos telefonra történő 

alkalmazások fejlesztése 

 

Önkormányzat szerepe:  

 az önkormányzat szerepének feltárása és a feladatok meghatározása 

a projektben 

 együttműködési lehetőségek feltárása 

 

12. Város a képzőművészetekért- bemutatóterem kialakítása 

Önkormányzat szerepe:  

 az önálló projekt realitásának vizsgálata 

 más projektekkel való együttműködési lehetőségek feltárása pl. 

Együttélés ház, amely szintén közösségi multifunkciós kulturális tér 

lenne 

 

13. Veterán mezőgazdasági gépmúzeum kialakítása 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködő partner 

 együttműködési lehetőségek, feltételek feltárása 

 a projektben betöltött szerepkör, feladatok meghatározása  

 a szabadtéri kiállítás számára önkormányzati terület biztosítása 

 közös városi marketing 

 

14. Huszármúzeum és élményközpont kialakítása a Vármegyeház épületében 

Önkormányzat szerepe:  

 koordinálás 

       Lépések: 

 tulajdonviszonyok tisztázása, rendezése 

 a projektben résztvevő felek meghatározása/befektetők megkeresése 

 a projektben betöltött szerepkör, feladatok meghatározása  

 fejlesztési célok meghatározása Gyöngyös város turisztikai fejlesztési 

koncepciójával összhangban 

 közös városi marketing 
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d. P4: Bor- és gasztroturizmus 

A kialakítandó városimázs egyik fontos eleme kell hogy legyen. 

1. Farkasmályi komplex turisztikai projekt   

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködő partner 

 tulajdonviszonyok feltárása, rendezése 

 együttműködési lehetőségek, feltételek feltárása 

 a projektben betöltött szerepkör, feladatok meghatározása pl. 

infrastruktúra fejlesztés 

 közös városi marketing 

 

2. A Mátraaljai Borút működővé tétele    

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködő partner 

 az önkormányzat szerepének feltárása és a feladatok meghatározása a 

projektben 

 közös városi marketing 

 

3. A Mátra és térsége gasztronómiájának fejlesztése   

Önkormányzat szerepe:  

 az önkormányzat szerepének feltárása a feladatban 

 

4. Nemzetközi betyártalálkozó rendezvény hagyományának megteremtése  

 

Önkormányzat szerepe:  

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a projektben 

 javasolt forrás: pályázat, önkormányzati támogatás 

 

e. P5: Rendezvényturizmus 

 

1. Új rendezvénykoncepció kialakítása 

Önkormányzat szerepe:  

 projektgazda 

 Gyöngyös város turisztikai fejlesztési koncepciójával és marketing 

tervével összhangban új koncepció kialakítása 

 a már meglévő rendezvények újragondolása 

 új rendezvények beépítése a rendezvénynaptárba 

 egyeztetés a TDM szervezetekkel 

 szélesebb körű marketing tevékenység országos, külföldi ismertség 

erősítése 
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 hatékony marketingmunkával a kiemelt rendezvények nemzetközivé 

tétele 

2. Einstein Teleszkóphoz kapcsolódó konferencia és látogató turizmus 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködési lehetőségek feltárása 

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a projektben 

 közös városi marketing 

 

2. stratégiai cél: Minőségi turisztikai szuprastruktúra fejlesztés 

 

a. P1. Szálláshelyfejlesztés 

 

Borpalota szálloda és egészségcentrum kialakítása 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködési lehetőségek feltárása 

 közös városi marketing 

 

b. P2. Közlekedési helyzet és elérhetőség javítása 

 

1. Intermodális csomópont kialakítása 

Önkormányzat szerepe:  

 projektgazda 

 TOP forrás  

 pályázatban részt vevő partnerekkel való egyeztetés, feladatok 

meghatározása 

 a pályázathoz szükséges szakanyagok előkészítése, engedélyek 

megszerzése 

 projekt menedzselése, lebonyolítása 

 

2. Turisztikai célú kerékpárutak építése, fejlesztése 

 

Önkormányzat szerepe:  

 projektgazda 

 TOP forrás  

 a pályázathoz szükséges szakanyagok előkészítése, engedélyek 

megszerzése 

 projekt menedzselése, lebonyolítása 

 

c. P3: Turistabarát környezet kialakítása – Környezeti állapot tudatos fejlesztése 

 

1. Mátrafüredi  rendezvény helyszín infrastukturális fejlesztése  

Önkormányzat szerepe:  

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a projektben 

 javasolt forrás: TOP 
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2. Zöld város projekt 

Önkormányzat szerepe:  

 projektgazda 

 TOP forrás  

 a pályázathoz szükséges szakanyagok előkészítése, engedélyek 

megszerzése 

 projekt menedzselése, lebonyolítása 

 

3. Turisztikai célú rekreációs övezet fejlesztése Gyöngyös-Mátrafüred területén 

Önkormányzat szerepe:  

 projektgazda 

 TOP forrás  

 a pályázathoz szükséges szakanyagok előkészítése, engedélyek 

megszerzése 

 projekt menedzselése, lebonyolítása 

 

4. Méheskert látogatóbarát fejlesztése 

 együttműködési lehetőségek feltárása 

 közös városi marketing 

 

5. Gyöngyösi Deli-tó fejlesztése 

Önkormányzat szerepe:  

 a projekt realitásának vizsgálata 

 önkormányzat céljának meghatározása: együttműködő 

partner/projektgazda/koordinátor 

 tulajdonviszonyok vizsgálata, rendezése későbbi fejlesztési ötlet esetén 

 

3. stratégiai cél: Városimázs fejlesztése, modern szemléletű településmarketing/ 

menedzsment erősítése 

Általános feladatok: 

 marketinggel kapcsolatos pályázati lehetőségek felmérése 

 önerő biztosítása költségvetési forrásból 

 a város új turisztikai attrakcióihoz kapcsolódó marketing megszervezése 

 új egységes kiadványok 

 a város turizmus marketing tervének elkészítése 

Turizmus marketing terv: Alapvető feladata egy olyan Gyöngyös imázs kép kialakítása, mely 

a várost egyedi értékként pozícionálja, számba véve azokat az elemeket, amelyek a 

nemzetközi és belföldi piacon versenyképességükkel kiemelkednek a többi magyar 

középváros turisztikai vonzereje közül.  
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Ezen belül:  

 Rövid, közép, hosszútávú célok kijelölése. 

 Brandépítés: A régi szlogen, a „Szőlő és a bor városa” helyett újrapozicionálás.  Új 

szlogen + a város turisztikai logójának kialakítása.  

 

a. P1. Humán erőforrás feltételek javítása 

Iskolarendszeren kívüli speciális képzések 

Önkormányzat szerepe:  

 együttműködési lehetőségek feltárása 

 

b. P2. Marketing eszközök fejlesztése 

 

1. Város imázs fejlesztése 

Önkormányzat szerepe:  

 turizmus marketing terv elkészítése saját forrásból vagy pályázati 

támogatásból 

 

2. Turisztikai befektetői kézikönyv kiadása 

Önkormányzat szerepe:  

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a projektben 

 

3. Marketingszemlélet kialakítása és erősítése az önkormányzati, civil és 

vállalkozói szférában 

Önkormányzat szerepe:  

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a projektben 

 

4. Turisztikai információs táblák elhelyezése 

Önkormányzat szerepe:  

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a projektben 

 

c. P3. Szereplők közti együttműködés fejlesztése 

 

1. TDM működésének hatékonyabbá tétele 

Önkormányzat szerepe:  

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a projektben 

 általános feladatok meghatározása valamint a működési 

mechanizmusok, döntéshozatal kialakítása  

 

2. Önkormányzat vállalkozásösztönzési tevékenységének erősítése 
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 az önkormányzat szerepének és feladatának feltárása és meghatározása 

a projektben 

 

3. Helyi identitás erősítése 

Önkormányzat szerepe:  

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a projektben 

 

4. Hálózatok, klaszterek létrehozása 

Önkormányzat szerepe:  

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a projektben 

 

5. Határon átnyúló kezdeményezések létrehozása 

Önkormányzat szerepe:  

 az önkormányzat szerepének feltárása és meghatározása a projektben 
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Stratégiai cél/ 

Prioritástengely 
Projekt neve 

Önkormányzat javasolt szerepe Javasolt forrás 

Projektgazda Koordinátor 
Együttműködő 

partner 
Pályázat Önerő 

Vállalkozók/ 

egyéb 

szereplők 

I/P1 Pipis-hegyi repülőtér 

fejlesztése  
 +    + 

 Kékes-tető komplex 

turisztikai fejlesztése 
  +    

 BNP Mátrai 

Tájvédelmi Körzet 

látogatóközpont 

kialakítása 

Mátrafüreden 

  + +   

 Lovasturizmus 

fejlesztése 
  +   + 

 Gyöngyösi 

magánállatkert 

fejlesztése 

  + +  + 

I/P2 Termálkút létesítése 

Gyöngyösön 
+   +   

 Új medencék 

kialakítása a 

gyöngyösi strandon 

+    + + 

 Mátrafüredi Sport és 

Wellness Centrum 

kialakítása 

  +   + 

I/P3 Kalló-völgy 

témapark kialakítása 

Gyöngyös-

Mátrafüred területén 

+   +   

 Orvostörténeti 

múzeum kialakítása 

a régi kórház egyik 

épületében 

+   +   

 Látványraktár 

kiállítótér 

kialakítása 
+   +   

 Gyöngyös Szent 

Bertalan Plébánia 

fejlesztése 

  + +  egyház 

 Barátok kilátója   + +  egyház 

 Együttélés háza   + +  egyház 

 Palóc 

látogatóközpont 
  + +  + 

 Zsidó temető 

látogathatóvá tétele 
  + +  egyház 

 Bene vár fejlesztése +   +  + 

 Természetjárók 

múzeuma +   +   

 Gyöngyösi tematikus 

útvonalak 

kidolgozása 

  + +   

 Város a 

képzőművészetekért 
+   + +  

 Veterán 

mezőgazdasági 
  +  + + 
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gépmúzeum 

kialakítása 

 Huszármúzeum és 

élményközpont 

kialakítása 
 +  + + + 

I/P4 Farkasmályi 

komplex turisztikai 

projekt   
  +   + 

 Mátraaljai borút 

működővé tétele 
  +   + 

 A Mátra és térsége 

gasztronómiájának 

fejlesztése   
  +   + 

 Nemzetközi 

betyártalálkozó 

rendezvény 

hagyományának 

megteremtése 

  + +   

I/P5 Új 

rendezvénykoncepció 

kialakítása 

+    +  

 Einstein 

Teleszkóphoz 

kapcsolódó 

konferencia és 

látogató turizmus 

  + +   

II/P1 Szálláshelyfejlesztés   +   + 

II/P2 Intermodális 

csomópont 

kialakítása 

+   +   

 Turisztikai célú 

kerékpárutak építése, 

fejlesztése 

+   +   

II/P3 Mátrafüredi  

rendezvény 

helyszínek 

infrastukturális 

fejlesztése  

+   +   

 Zöld város projekt +   +   

 Turisztikai célú 

rekreációs övezet 

fejlesztése 

Gyöngyös-

Mátrafüred területén 

+   +   

 Méheskert 

látogatóbarát 

fejlesztése 

  +   + 

 Gyöngyösi Déli-tó 

fejlesztése 
+   +   

III/P1 Iskolarendszeren 

kívüli speciális 

képzések 

  +   + 

III/P2 Város imázs 

fejlesztése +    +  

 Turisztikai befektetői 

kézikönyv kiadása 
  +   + 

 Marketingszemlélet 

kialakítása és 

erősítése az 

  +   + 
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önkormányzati, civil 

és vállalkozói 

szférában 

 Turisztikai 

információs táblák 

elhelyezése 

  +   + 

III/P3 TDM működésének 

hatékonyabbá tétele 
  +   + 

 Önkormányzat 

vállalkozásösztönzési 

tevékenységének 

erősítése 

  +   + 

 Helyi identitás 

erősítése 
  +   + 

 Hálózatok, 

klaszterek 

létrehozása 

  +   + 

 Határon átnyúló 

kezdeményezések 

létrehozása 

  +  + + 

 

Az önkormányzat és a TDM szervezet hatékonyabb működése érdekében a két szereplő 

között kidolgozásra került egy javasolt működési mechanizmus, melyet az alábbi ábra 

tartalmaz. 
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