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Mátrai Aktívturisztikai Térségfejlesztési Program 

Fejlesztési Koncepció 

Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként a Mátra számos turisztikai attrakcióval bővült. Jelen 
projektjavaslat egy olyan koncepciót mutat be, amelynek keretén belül a Mátrát, mint egységes turisztikai 
desztinációt kezeli, és egymással párhuzamosan hajt végre szinergikus fejlesztéseket. Ennek 
eredményeként az eddigi turisztikai beruházások fenntarthatóvá válnak, és a Mátra visszanyeri turisztikai 
vonzerejét. 

A fejlesztéssel létrejövő  szolgáltatások  alapvető célja, a fejlesztéseknek egymáshoz különböző 
szempontból, szakmai és földrajzi értelemben egyaránt kapcsolódó turisztikai kínálati elemeinek  
attrakciókként való felfűzése, ezzel vonzó, komplex, egységes, időben és szervezésében koncentrált 
termékként, tematikus útként történő kiajánlásának a megvalósítása. 
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Kiemelt fejlesztési programok 

 

Libegő – kalandpark - sípálya komplexum 
 

 

 

HÁTTÉR 

 
A Mátra fejlesztésének egyik kulcsa az, hogy a jövőben aktív szerepet tudjon betölteni a Mátrafüred – 

Mátraháza – Kékestető hegyvidéki terület.  

Kékestető és környéke a jelenlegi szolgáltatási és infrastrukturális körülmények között még nem képes 

betölteni a magyarországi sport-szabadidős-idegenforgalmi területen az őt megillető pozícióját. 

A fejlesztés eredményeként az ország legmagasabb pontján Magyarország elsőszámú és legnagyobb sí és 

szabadidő központjának kialakítása valósulhat meg elősegítve Kékestető és a Mátra dinamikus fejlődését. 

PROJEKTELEM BEMUTATÁSA 

Fejlesztés fő elemei: 

  - pályák bővítése ( új sí és snowboard pályák ), 
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  - felvonók építése  ( kabinos, csákányos ), 

  - hóágyú rendszer kiépítése ( a teljes 15 hektáros területre ), 

  - központi és egyéb kiszolgáló létesítmények megépítése, 

  - pihenőpark, tanösvény, játszótér kialakítása, 

A beruházás elemeit áttekintve érzékelhető, hogy azok egy komplex kiszolgálást tesznek lehetővé és felfűzik 

az attrakciókat Mátrafüred és Kékestető között, a Mátrába érkező vendégek számára. A komplexitásból 

adódóan, a beruházást hosszú távú megtérüléssel kell számolni, miután olyan feladatokat is fel kell vállalni, 

amelyek közvetlenül nem termelnek jelentős bevételt (pl. pihenőparkok, parkolók) de elősegítik azt, hogy a 

pihenni, szórakozni, kikapcsolódni vágyók egyre több időt töltsenek el a területen és olyan élményekkel 

gazdagodva térjenek haza amelyek által elérhető az, hogy máskor is visszatérjenek.   

 

A BERUHÁZÁS MEGTÉRÜLÉSI IDEJÉT NÖVELI AZ IS, HOGY OLYAN TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOKAT KELL VÁLASZTANI (PL. KÖZPONTI FELVONÓ) 

AMELY ÁLTAL A NEMCSAK EGY SZEZONRA, HANEM EGY TELJES, MIND A NÉGY-ÉVSZAKOT FELÖLELŐ IDŐSZAKRA LEHET ATTRAKCIÓT KÍNÁLNI AZ 

IDE ÉRKEZŐKNEK, VAGY ÉPPEN MAGÁT A SZEZONT LEHET MÉG KISZÁMÍTHATÓBBÁ, TERVEZHETŐBBÉ TENNI (HÓÁGYÚ RENDSZER). A 

MEGTÉRÜLÉSI IDŐ HOSSZÚSÁGA SZÜKSÉGESSÉ TESZI, HOGY VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FORRÁSOK IS TÁMOGASSÁK AZT A BERUHÁZÁST, AMELY 

NEM CSAK A LEGGYORSABBAN MEGTÉRÜLŐ ELEMEKRE KONCENTRÁL, HANEM MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZJÓLÉTI FELADATOKAT IS ELLÁT, EGY 

OLYAN TERÜLETEN AHOL AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN NEM TÖRTÉNT JELENTŐS IDEGENFORGALMI FEJLESZTÉS. 
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Regionális kerékpárút 
 

 

 

 

HÁTTÉR 

Többéves tervezési és egyeztetési háttérrel rendelkezik.  

PROJEKTELEM BEMUTATÁSA 

 

A projekt megvalósíthatósági tanulmánnyal, költségbecsléssel rendelkezik. 
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Mátravasút 
 

 

HÁTTÉR 

 
A múzeumtól alig 100 m-rel feljebb, a vasútállomás irányában találjuk a Mátravasút végállomását. Az erdei vasút az 
Egererdő Rt. üzemeként működik. Két vonalon szállítja az utasokat, összesen 18 km-es szakaszon, Gyöngyös-Lajosháza, 
illetve Gyöngyös-Mátrafüred között. A Gyöngyös-Mátrafüred vonal a borszőlőkkel beültetett kertek mellett halad. A 
Farkasmály-Borpincék megállóhely után (innen 250 m-es séta a szépen rendbe hozott pincesor) a Sár-hegy oldalában 
hétvégi házak és a Pipishegyi Sportrepülőtér alatt a kedvelt üdülőhely, Mátrafüred központja a vasút végállomása. A 
22 perces út során gyönyörű a kilátás a város és a Mátra bércei irányába. A másik fővonal, a Gyöngyös-Lajosháza 
útvonal Gyöngyössolymos irányába indul. A patak folyását követve izgalmas vonalvezetéssel kanyarog át a falun. A 
patakot egy ritka megoldású, ferde, 33 m hosszú hídon íveli át, majd a falu után a Kis-hegy andezit szikláiban 
gyönyörködhetünk. Az egykori fűtőházat elhagyva ismét a patak mellett kanyarogva a Cserkő megállónál éri el az 
erdőt. A végállomás Lajosháza barátságos tisztásán található. A Mátravasút hosszútávú fejlesztési terve tartalmazza a 
Lajosházi vonal meghosszabbítását Szalajkaházig. Ez kb 4 km-rel növeli a meglévő vágányhosszt. Az új végállomáson 
vadaspark kialakítását kezdeményezik. 

 

PROJEKTELEM RÖVID BEMUTATÁSA 

 

A projektterv engedélyes tervekkel, és költségbecsléssel nem rendelkezik. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Km
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Aktívturisztikai központ 

 

HÁTTÉR 

A Mátra adottságai alapján kiemelkedő lehetőséget biztosít az aktív, és a sportturisztikai szolgáltatások 

fejlesztésére. A megközelíthetőség, a természeti adottságok, és az infrastrukturális fejlesztések lehetővé 

tennék, hogy az európai turizmus egyik húzóágazata hazánkban is bevezetésre kerülhessen. Ausztria nyári 

turisztikai forgalma megegyezik a téli forgalommal, a nyári forgalom közel 70%-a az aktívturizmusból 

származik. Mivel a környező országokban különféle okokból nem alakult ki az aktívturisztika így a Mátra 

egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy a népszerű szolgáltatáscsomagot lényegében versenytárs nélkül 

tudja biztosítani. 

PROJEKTELEM BEMUTATÁSA 

Az aktív turisztikai központ jelenleg versenytárs nélküli szolgáltatáscsomagot tud biztosítani. 

A Mátrában a természeti adottságok miatt már most is több-, jelen csomag fejlesztés eredményeként újabb 

szolgáltatások válnak elérhetővé. A turisztikai kínálatot akkor lehet megfelelő színvonalon biztosítani, 

amennyiben a kínálat mellé szolgáltatáscsomagok válnak elérhetővé. 

A szolgáltatáscsomagok alapja, egy olyan központ, ahol a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges 

infrastruktúra biztosítható. 

Az aktív turisztikai központ indulásként az alábbi szabadidő tevékenységekhez biztosít 

szolgáltatáscsomagokat: 

 Gyalogtúra 

 Nordic walking 

 Terepfutás 
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 Tájékozódási futás 

 Kerékpár 

 Terepkerékpár 

 Terepduathlon 

 Síelés 

 Snowboard 

 Siklóernyő 

A szolgáltatáscsomagok felölelik a program tervezést, igény szerint program 

vezetést, infrastrukturális hátteret, szerviz bázist, és bérlési lehetőséget. 
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 Kerékpárpark létesítése 

 

 

PROJEKTELEM BEMUTATÁSA 

Külföldön régóta felismerték, hogy turisztikai termékek kialakítása egész éves szolgáltatáscsomag nyújtás 

esetében fenntartható. A téli síközpontok nyáron aktívturisztikai központokként funkcionálnak. A 

versenyben a hagyományos aktívturisztikai feltételeken túl, olyan attrakciók építésével növelik a vonzerőt, 

ami a megfelelő kihasználtságot biztosítja. Ilyen a kerékpárpark. 
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Az alábbi térképpel illusztráljuk a kerékpárparkok számát a térségben. 

 

A térképből jól látszik, hogy hazánkban csak az eplényi park működik, ez azonban a pálya kialakítását 

tekintve messze elmarad az európai színvonaltól. A két legközelebb eső pálya Semmering, és Maribor, 

amelyek valóban alkalmasak a színvonalas szolgáltatás nyújtására. A kerékpárparkok kedvelt turisztikai 

célpontok, az elérhetőség miatt várhatóan nemcsak hazai, hanem az országhatáron túlról délről, és keletről 

is jelentős számú érdeklődő várható. A kerékpár parkok a szabadidős tevékenységen túl nemzeti, 

nemzetközi viadalok színhelyei is. 
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Maconka: Egy valóban családbarát horgászparadicsom és aktív öko-park 
 

PROJEKTELEM BEMUTATÁSA 

 

I. Két fő épületrészből álló központi fogadócentrum kialakítása, épületrészek között főbejárat „egykapus” 

beléptetéssel, előtérben külső beléptető-parkoló 

I. „A” épületrész, pince + I. szint + tetőtér 

1. raktárak, garázs 

2. jegykiadási és információs pont, porta-őrpihenő 

3. kerékpáros központ, pihenő, kölcsönző és szerviz 

4. 4 db szoba (12 fő) 

I. „B” épületrész, pince + I. szint + II. szint + kilátóterasz  

1. raktárak, gépészet 

2. büfé (20 fő) + étterem (40 fő), konyha, technikai helyiségek   

3. központi pihenő, látványakváriumokkal 

4. multifunkciós rendezvényterem, egyben oktató-kiállítóhely (160 fő) 

5. 8 db szoba, benne 2 db apartman (16-24 fő) 

6. vendéglátásra, rendezvényekre is alkalmas kilátóterasz (40 fő) 

7. irodák, rendezvénycenter-versenyközpont, tárgyaló 

II. Központ blokkot kiegészítő épületek, építmények  

1. önálló apartmanok (4 db, 4-6 fő/db, 16-24 fő) 

2. vízparti látványterasz automata vízjátékokkal (40 fő) 

3. belső grill-kert (20 fő) 

4. parkolók létesítése, bővítése 
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III. Attrakció-fejlesztés elemei 

1. A fő vízterület partjait követő, 3,05 km-es kerékpáros-, futó- és turisztikai 

körpálya létesítése 

2. Vízparti- (1,35 km) és vízi (0,35 km) tanösvény létesítése, benne élmény- 

és foglalkoztató (kaland) elemekkel, interaktív és általános tájékoztató-

információs táblákkal, csónakkölcsönzési- és kiegészítő csónaktúra-

pontokkal, valamint rövidítési- és élménygazdagító alternatív útvonalakkal, 

madármegfigyelőkkel 

3. Nemzetközi horgász-versenypálya, csónakkikötő komplex fejlesztése 

4. Öko-park épített területi elemeinek (pihenők, filagóriák, főzőhelyek, 

kilátók (e. t. 200 fő) szabványosított fejlesztése és kialakítása, kapcsoltan 

gyermekjátszótér kialakítása, valamint speciális, mozgássérültek részére 

létesített helyek kialakítása 

5. Védterület, Öko-park arborétumszerű fejlesztése, benne „tematikus 

növényszigetek” 

6. Az attrakciót támogató kommunális- és közműépítések megvalósítása, 

különös tekintettel a védterületen elhelyezkedő kommunális blokkok 

létesítésére és felújítására  

7. Területi áramellátás kiépítése és bővítése, különös tekintettel az öko-park 

területi- és látványelemeinek, valamint a nemzetközi versenypálya 

területének közvilágítására és vagyonvédelmére 

8. Az attrakciót támogató, megközelítést szolgáló utak, parkolók létesítése, 

kiemelten az egyes elemek kényelmes megközelítésének biztosítására 

9. Kialakítandó turisztikai szolgáltatási elemeket, rendezvényeket támogató 

eszközbeszerzések 

IV. Déli területvásárlás esetén kiépíthető további lehetőségek 

1. Sportpályák, sportjátékok (kötélpályás-elemek, esetleg nyári-téli pályák) 

2. Medencés strand vs. korcsolyapálya 

3. Kisállat-park, állatsimogató 

4. Tanösvény kibővítése (0,65 km), hegygerincen kilátó-pihenő létesítése 

5. Peremterületeken magáncélú építési területek kialakítása 
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Települési rácsatlakozó fejlesztések felsorolása 

Projekt 
megnevezése 

Projekt 
sorszáma 

Leírás 
Becsült 
költség  
(MFt) 

Projektgazda/Tipus Előkészítettség 
Operatív 
program 
illesztés 

Abasár 

Aba 
Sámuel 

Történelmi 
Emlékpark 
kialakítása  

Magyarország harmadik királya, 
Aba Sámuel palotát épített 

Abasáron, melynek jelentőségét a 
Magyar Nemzeti Múzeum szakértői 

és főigazgatója Esztergommal és 
Székesfehérvárral egyenértékűnek 

tartják. A terület a jelenleg 
használaton kívül álló művelődési 
ház mögött, és az Aba Sámuelről 

elnevezett több ágú pincerendszer 
fölött található. A feltárás kapcsán 
a megmaradt palotafal védőtetőt 

kap, a művelődési házból interaktív 
múzeumot és turisztikai központot, 

a pincerendszerből borkóstolót, 
kiállítóhelységet és konferencia 

helyszínt alakítanak ki.    

700 
Abasár Község 

Önkormányzata 

a megvalósításhoz szükséges 
dokumentumok teljeskörűen 
rendelkezésre állnak 

TOP Telpülésfejlesztés 



 

Pályázat megnevezése: Élhető vidék – fejlődő Európa - Összefogással a mi Uniónkért 2020 

Projektgazda: Önkormányzatok Mátrai Szövetsége 

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. 

Aldebrő 

Kerékpárút 
építése 
Kápolna, 
Tófalu, 
Aldebrő, 
Feldebrő, 
Verpelét, 
Sirok  

Részben a 
helyi 
kerékpáros 
közlekedés 
biztonsága 
érdekében 

60  
millió 
forint 

önkormányzati 

a megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre állnak 

TOP-településfejlesztés 

Turista 
szállások 
kialakítása 

Aldebrő 
területén 
üresen álló 
házak 
megvásárlása, 
felújítása, 
kiadása. A 
debrői 
borturizmus 
fellendítése 
érdekében 

100 
millió 
forint 

önkormányzati 

a megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre állnak 

TOP-gazdaságfejlesztés 

 

Gyöngyösoroszi 

Állandó 
Ásvány 
Kiállítás 

  15 Önkormányzati  

a megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre állnak 

TOP-gazdaságfejlesztés 
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Gyöngyöspata 

Erdei 
pihenő, 
turista 
útvonal 
kialaktása 

Egererdő Zrt 
vadászházat az év nagy 
részére felajánlotta 
használatra az 
Önkormányzat részére, 
ebből erdei pihenő és 
hozzá kapcsolódva 
turista útvonal 
kialaktása 

50 Egeredő Zrt 

a megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-gazdaságfejlesztés 

Fesztivál 
turizmius 
élénkítése 
és Árpád 
kori 
emlékpark 
kialakítása 

Régi Árpádkori vár 
helyének feltárása, és 
itt fesztiválhelyszín, 
árusítóhelyek, 
mellékhelységek 
kialakítása 

  Önkormányzati 

a megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-gazdaságfejlesztés 
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Gyöngyöstarján 

Természetorientált 
turizmusfejlesztés 

Kisléptékű temetikus 
turisztikai fejlesztések 

508,31   

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
gazdaságfejlesztés 

Haller pince 

A Haller pince újból 
önkormányzati tulajdonba 
vétele, turisztikai attrakcióvá 
fejlesztése 

100 

  

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
gazdaságfejlesztés 
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Gyöngyössolymos 

Kerékpárút 
építése  

Kerékpárút építése a 
meglévő Gyöngyös-
Mátrafüred szakasszal 
összekötve, illetve 
Gyöngyös-
Gyöngyössolymos között. 

30 
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-településfejlesztés 

Pihenőpark 
kialakítása 

Nyári időszakban a mátrán 
keresztül haladó 
számottevő motoros 
forgalom, és a környéken 
élők kiszolgálására 
egyaránt. 

60 Önkormányzati  

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-gazdaságfejlesztés 

Gyalog- és 
kerékpárút 
kialakítása 

A Gyöngyössolymos-Parád 
volt vasút vonal mentén 
gyalogos és kerékpáros 
erdei túra útvonal 
kialakítása. 

10 Önkormányzati  

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-településfejlesztés 

Volt bányagödör 
és sikló 
hasznosítása 

Volt bányagödörben kültéri 
koncertszínpad kialakítása, 
valamint a bánya által 
használt sikló rendszer 

100 Önkormányzati  

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 

TOP-gazdaságfejlesztés 
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felújítása., átalakítása 
személyszállításra 
alkalmassá tétele. 

részben 
rendelkezésre 
állnak 

Vízimalom belső 
berendezéseinek 
felújítása 

A 6 vízimalomból egy már 
felújításra került, de a belső 
berendezések nem állnak 
rendelkezésre vagy 
felújítandók 

5 Önkormányzati  

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

LEADER 

Solymász 
hagyomány 
újjáélesztése 

Gyöngyössolymos a nevét a 
solymászatról kapta, ezen 
hagyomány úkkáélesztése 
lenne a cél 
rendezvényekkel, 
népszerűsítő kampánnyal. 

10 Önkormányzati  

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-településfejlesztés 
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Ludas 

Kerékpár út 
Ludasról kiindulva kerékpár út 
kialakítása a Tisza illetve 
Karácsond irányába 

80 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
településfejlesztés 

Taródy-Kastély 
felújítása 
turisztikai célra 

Taródy-Kastély felújítás 
turisztikai célra, 
szálláslehetőség és könyvtár 
kialakítása 

100 Vállalkozó 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
gazdaságfejlesztés 
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Nagyréde 

Kerékpár út 
Térségi kerékpárútra történő 
rácsatlakozás 

  Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 

szükséges 
dokumentmok 

részben 
rendelkezésre 

állnak 

TOP-
településfejlesztés 

Kilátó 
A régi víztoronyból kilátó 
kialakítása 

10 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 

szükséges 
dokumentmok 

részben 
rendelkezésre 

állnak 

LEADER 
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Parád 

Szabadidő park 
létrehozása 
Parádfürdőn 

A Parádfürdői volt strand terület helyén 1,1 hektáron 
létesül a park. szabdidős, sport, kulturális célra, 
kihasználva a terület déli kitettségét, kedvező tájolását, 
a napfürdőzés számára különlegesen kedvező a 
klímáját, sportolási célra futó folyosó, sport és torna 
pálya létesül néhány extrém elem kialakításával 

300 
1/1 
önkormányzati 
tulajdon 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
településfejlesztés 

Parádfürdő, 
Károlyi őspark 
felújítása, 
vízrendezése 

A helyi védettség alatt álló Károlyi őspark 
növényzetének megújítása, a jelenlegi növények 
jelentős része 100-120 éves korú, sétautak, promenáde 
kiépítése, pihenő padok elhelyezése, térvilágítás 
korszerűsítése , szabadtéri szinpad nyári zenés estek 
helyszíneként, a parkot határoló Tarna medrének 
szabályossá tétele környezetbarát gabion kosaras 
bevédéssel 

50 
1/1 
önkormányzati 
tulajdon 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
településfejlesztés 

Hegyi sportok 
állomása 
Parádfürdőn  

Parádfürdőn az Erzsébet Hotel mellett lévő, elbontásra 
váró buszmegálló és WC épület helyén, új több funkciós 
épület (autóbusz váró, WC, információs pont, techikai 
sporteszköz kölcsönző és átadó.  Hegyi kerékpár 
állomás  a Mátra gerincén húzódó és a Kék túra útvonal 
nyomvonalához kapcsolódó hegyi kerékpár úthoz 
illeszkedik. 

50 

1/1 Mátra Volán 
Zrt, előszerződés 
az 
önkormányzattal 
a megvásárlásra 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
teljeskörűen 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
településfejlesztés 

Parádfürdői 
tavak 
létrehozása 

Parád és Recsk települések közigazgatási határa 
mentén vízfelületek (tavak) létrehozása elsődlegesen 
szabadidős, sport tevékenységre a turizmust szolgálva, 
másodlagosan árvízvédelmi céllal a Tarna mentén 
található település árvízveszélyének csökkentésére 

100 
Larix 
erdőbirtokossági 
Társulat 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
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rendelkezésre 
állnak 

Parádfürdő 
Cifraistálló 
Fedeles Lovarda 
építése 

A Cifraistálló és kocsimúzeum mellett található 
lovaspálya helyén egész évben használható fedeles 
lovarda létrehozása lovas tevékenység, ló és lovas 
bemutatók, árverések terápiás lovaglás stb céljából 

100 

1/1 Magyar 
Állam, 
vagyonkezelő 
NÉBIH, 
üzemeltető 
önkormányzat 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

LEADER 

Parádfürdő 
Cifraistálló 
előtti parkoló 
felújítása, 
térvilágítás 
létesítése 

A cifraistállóba látogató 18-20 ezer vendég számára 
kulturált gépkocsi parkolási lehetőség megteremtése, a 
meglévő, de avult állapotú aszfalt felületű parkoló 
felújításával, valamint új térvilágítás kiépítésével 

20 
1/1 
önkormányzati 
tulajdon 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

LEADER 

Kerékpárút 
létesítése 
Parád-Recsk-
Sirok 
települések 
között 

A települések közötti kerékpáros kapcsolat 
megteremtése, kapcsolódva az Pétervására Sirok 
kerékpáros utvonalhoz. Egyre népszerűbb közlekedési 
forma az itt tartózkodó vendégek számára a környék 
megismerése ezen módon 

5 nem rendezett 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
településfejlesztés 
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Parádfürdő 
"Lapos parkoló" 
felújítása 

A kristály út végén lévő közösségi tér amely 
elsődlegesen gépkocsi parkolási célt szolgál felújításra 
szorul. A korábbi közmű nyomvonalak mentén illetve 
közmű hibák miatt a tér aszfalt felülete töredezett, 
hiányos illetve kátyús. A tér felújításával a 
személygépjárművek parkolása illetve a kristály út 
keresztező nyomvonala végleges formát ölthet, ezzel 
együtt a közösségi tér funkció is kirajzolódik. 

20 
1/1 
önkormányzati 
tulajdon 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
településfejlesztés 

Hagyományőrző 
rendezvények 
Parádon 

Több évtizedes hagyománya van a Párádi 
Palócnapoknak, A Heves Megyei Vadásznapokna, 
továbbá több éve megrendezésre kerülnek különféle 
technikai jellegű rendezvények veterán autó bemutató, 
Endúró m crossz motorverseny és bemutató 

50   

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
településfejlesztés 

Ilona völgy 
turisztikai 
fejlesztése 

Elsősorban a látogató turizmus fogadási feltételeinek 
javítása érekében a csevicse kút és környezetének 
felújítása, tűzrakóheyek, esőbeállók, asztalok padok 
cseréje, átépítése, a savanyú vizes kút felújítása 
patakmeder rendezése, a völgyben információs táblák 
kihelyezése, az idős védett , de kiszáradt, sérült fasor 
pótlása, a vízeséshez vezető gyalogút kiépítése 

20 
Egererő Zrt, 
Magyar Állam 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
gazdaságfejlesztés 
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Pásztó 

Kerékpárút 
kiépítése a 
belterületen és 
a szomszédos 
településekre 
(ITP-ben 
lehetséges 
projekt 2015) 

Pásztó belterületén a városközpontot és a szabadidő 
parkot, munkahelyeket, valamint Tar-Mátraszőlős és 
Szurdokpüspöki településeket érintő kerékpárút kiépítése, 
illetve annak jelzése az országos közút mentén.  

634 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
településfejlesztés 

Monostor 
malom és 
környezete 
rekonstrukciója 

A rom malom teljes helyreállítása, rekonstrukciója. A 
malomtól délre, a monostorban végzett tevékenységeket 
bemutató létesítmények kialakítása a részben szanált 
területen. A rekonstruált és kialakított létesítmények 
berendezése a hagyományos mesterség eszközeivel, 
berendezéseivel. Vállalkozó bevonásával éttermi és árusító 
üzlet kialakítása. 

160 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
településfejlesztés 

Rajeczky ház 
rekonstrukciója 

A funkció nélküli lakóház komplex külső-belső felújítása, 
környezetének rendezése, emlékszoba a tudós életét 
bemutató interaktív hely kialakítása. A történelmi 
városközpontban tervezett (Monostor malom) 
fejlesztéshez való kapcsolódás. 

46 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
településfejlesztés 
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Szűcsi 

Pincesor 
megközelíthetőségének 
javítása 

A meglévő, turisztikai szempontból 
értékes pincesorhoz az utak 
kialakítása, Pihenőhely kialakítása, 
szemetesek kihelyezése, turista 
útvonal kijelölése 

20 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
gazdaságfejlesztés 

Mátrai Borúthoz 
történő csatlakozás 

A Mátra Borúthoz történő 
csatlakozás érdkében szükséges a 
falusi turizmus fejlesztése, 
marketing tevékenység, 
rendezvényszervezés, szálláshely 
fejlesztések,  

10 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
gazdaságfejlesztés 

"Kecske kő" túrisztikai 
fejlesztésének 
támogatása 

A  turisztikai szempontból értdekes 
Kecskekőhöz a  turista útvonal 
kijelölése, pihenőhely kialakítása, 
szemetesek kihelyezése, 

20 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
gazdaságfejlesztés 

Bajza Ház - Vendégház 
felújítása 

A Bajz a Házban lévő vendégszoba 
felújítása, korszerűsítése 

10 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 

TOP-
gazdaságfejlesztés 
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állnak 

Helyi turisztikai 
szálláslehetőségek 
kialkítása 

Meglévő horgásztanya felújítása, 
fejlesztése, szálláshellyé történő 
kialakítása 

30 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
gazdaságfejlesztés 

Szabadidő park 
kialakítása 

Meglévő önkormányzati terület 
tereprendezése, fásítása, köztérí 
bútorokkal való ellátása 

10 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
településfejlesztés 

Ifjúsági tábor  
kialakítása 

Meglévő önkormányzati 
területtereprendezése,szálláshelyek 
kialakítása, infrastruktura 
megteremtése 

10 Önkormányzati 

a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
részben 
rendelkezésre 
állnak 

TOP-
gazdaságfejlesztés 

 

 

 


