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• Földrajzi fekvés

- Észak-magyarországi régióban (BAZ megye) 

helyezkedik el

- Mezőkövesdi járás központja

- Centrális fekvés => egynapos kirándulások során 

felkereshetőek a közeli nagyvárosok kulturális értékei 

(Eger, Miskolc, Gyöngyös), számos világörökség 

(Hortobágy, Tokaj)



• Földrajzi fekvés

Közép-Európa legnagyobb volt szovjet katonai

repülőtere itt található

logisztikai, ipari beruházások megvalósításához ideális

helyszín



• Infrastruktúra

- M3 autópálya (könnyű megközelíthetőség)

- Várost elkerülő Déli elkerülő út => Zsóry fürdő 

közvetlen elérése

- 5,5 km kiépített kerékpárút (kivilágított) => Zsóry

üdülőterület könnyen elérhető



• Turizmus

- Világörökség matyó népművészet

- Matyó hímzés 2012-től hungarikum, UNESCO 

szellemi világörökség része

- Zsóry – fürdő 

országos, nemzetközi hírű turisztikai desztináció közé 

soroljuk



• Civil szervezetek

- Számos civil szervezet (teljesség igénye nélkül) pl.: 

- Matyó Idegenforgalmi Egyesület (helyi turisztikai 

szolgáltatókat, szakembereket tömöríti, 2009 óta 

TDM)

- Matyó Népművészeti Egyesület (helyi folklór 
programok, kézműves táborok bázisa)



• Szállás, vendéglátóhelyek

Ifjúsági szállás -> 4*-os szálloda

- minőségi szálláshely (5 hotel + 2 panzió)

- egyszerűbb kategória (olcsó szálláshely)

- nyaralóházak sokasága

- vendégházak a belvárosban

- vendéglátóhelyek (3 étterem, 2 pizzéria, 2 kávézó, 3

gyorsbüfé)



• Zsóry gyógy- és strandfürdő

- Város legfőbb vonzereje

- Központtól 4 km-re

- Több, mint 70 éve a gyógyulás szolgálatában

- 1968 óta hivatalos gyógyvíz minősítés

- 2013 augusztus óta gyógyhely

- Fürdő közelében Magyarország legnagyobb 

mozgásszervi és reumatológiai (2006 óta) 

Rehabilitációs Központ 



• Ódon parasztházak a városközpontban

• Fazekas mesterség

• Bútorfestő alkotóház

• Hímző alkotóház stb.

• Hadas városrész eredeti hangulatának visszaállítása, 

megőrzése!!!









• Jellegzetes helyi termékek értékesítése

• Matyó termékek elkínaisodása elleni küzdelem

• Város kommunikációs csatornájának szélesítése

• Sportélet, gyógyturizmus – város imázsának szorosabb

kapcsolati fejlesztése

• Ipari, idegenforgalmi, kulturális, munkahelyteremtő

beruházások eszközölése

• Uniós fejlesztési forrási lehetőségek elnyerése

• Mezőkövesd és térsége közötti közösségi közlekedés

fejlesztése




