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Diplomamunkám során a történelmi 
Mátrai borvidék turisztikai, kiemelten 
borturisztikai fejlesztési lehetőségeivel 
foglalkoztam, melyet a borturizmus és 
az ökoturizmus ötvözésével szerettem 
volna elérni. A javaslataim 
megalapozására elsőként 
megvizsgáltammegvizsgáltam a hazai borutak 
helyzetét, melyek a borturizmus 
legelterjedtebb, de itthon mégsem 
működő formái, illetve a túraútvonalak 
és tanösvények általam használt 
értelmezését fogalmaztam meg. Ezt 
követően a történelmi Mátrai borvidéket 
alkotóalkotó 27 település, illetve kiemelten 
Gyöngyöstarján, természeti-, táji 
adottságait, a turizmus helyzetét és a 
fennálló tájhasználati konfliktusokat és 
problémákat vizsgáltam. A vizsgálatot 
követően egy térségi jelentőségű 
túraútvonalat jelöltem ki, ami az érintett 
településektelepülések látványosságait, pincéit, és 
a települési szinten javasolt 
mintaültetvényeket és tanösvényeket 
köti össze, mellyel a borvidéken egy új 
vonzástényező létesül. A túraút 
kialakításán felül további, a borturizmus 
fejlesztését elősegítő javaslatokat 
tettemtettem (borkapu kialakítása, borút 
hatékony működtetése, rendezvények, 
marketing tevékenység). Települési 
szinten pedig az előbb említett 
tanösvények kialakításának módjára 
tettem javaslatot, amik önállóan is a 
települések turisztikai fejlesztésének 
alapjátalapját képezhetik. A tanösvények 
esetében kitértem a nyomvonal és az 
állomások kijelölésére, az egyes 
állomások információ tartalmára, a 
telepítésre javasolt szőlőfajtákra, illetve 
a tanösvény berendezési tárgyainak 
arculatára. Diplomamunkám 
felhasználhatófelhasználható mind térségi, mind pedig 
települési léptékű fejlesztések alapjául.

In my master thesis I was focusing on 
opportunities for development of 
tourism, especially of wine tourism in 
the historical wine region of Mátra, what 
I wanted to achieve with the 
combination of the eco-tourism and the 
wine tourism. As a foundation for my 
proposalsproposals I examined the domestic 
aspects of the wine routes, which are 
the most common ones, but 
unfortunately they are not working 
forms of the wine tourism in Hungary. In 
my own interpretation I also invented 
hiking trails and natural trails 
(educational(educational path). After this I 
examined the natural- and the 
landscape structure, the situation of the 
tourism and the existing conflicts and 
problems of land use in the 27 
settlements of the historical wine region 
of Mátra, and especially the ones in 
Gyöngyöstarján.Gyöngyöstarján. After the examination, 
I marked a regional hiking trail, which 
connects the attractions, the cellars and 
the model plantations and natural trails 
of the proposed local scale in the 
affected settlements. Beside the hiking 
trail I made proposals to develop wine 
tourism,tourism, e. g. more efficient work of the 
existing wine routes, marketing 
activities and festivals. On the local 
scale, I made a proposal for a natural 
trail, where I marked the tracking, the 
designation of the educational stations, 
the content of each station’s 
information,information, the suggested species of 
the plantation and the image of the 
installations of the trail. My master 
thesis can be used as a basis of both 
regional and local scale developments.
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