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A „kerékpárbarát pont” kialakításának indokoltsága 

Szakmai megalapozó tanulmány 

 

1.  A kerékpáros turizmus helye a turisztikai termékek rendszerében 

 

A kerékpáros turizmus az aktív turisztikai termékek csoportjába tartozik, annak meghatározó , 

és egyik legdinamikusabban fejlődő alterméke. Éppen ezért mindenképpen indokolt a térségi 

turizmusfejlesztés során ezzel a turisztikai termékkel kiemelten foglalkozni. Az aktív turizmus 

önállóan és más turisztikai termékcsoportok részeként is meghatározó szerepet játszik az 

érintett országok (Magyarország és Horvátország) turisztikai kínálatában. Sikerét többek 

között maradandó élményt és kikapcsolódást nyújtó változatos alkotóelemeinek köszönheti, 

amelyek szervesen összekötik a sportolással és a természettel. 

Az aktív turizmus témakörébe tartozó tevékenységek sokrétűsége és jellegéből adódóan 

más turisztikai termékekkel (pl. ökoturizmus, falusi turizmus) való szoros kapcsolata 

megnehezíti az aktív turizmus definíciójának körülhatárolását a magyar és a nemzetközi 

szakirodalomban egyaránt. A definíciók legtöbbször az aktív turizmust az aktivitás mint 

motiváció szemszögéből közelítik meg, és a szabadidős célú turisztikai utazásokat helyezik a 

középpontba. 

Ez alapján azt mondhatjuk, hogy „az aktív turizmus olyan turizmusforma, amely esetében 

a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy 

sporttevékenység gyakorlása”. (Magyar Turizmus ZRt. 2003) 

„Az aktív turizmus alatt értendő minden olyan turisztikai tevékenység, amelyben az egyén 

élményszerzési célból eredő, nem rutinszerű mozgása a mindennapi térpályáján kívül eső 

térben, költésével egybekötve valósul meg”. (Michalkó G. 2002)   

Ha mint turisztikai terméket vizsgáljuk, akkor az aktív turizmust tevékenységhez 

kapcsolódó, csoportos termékként határozhatjuk meg. Ebben az értelmezésben a tevékenység 

és a motiváció szorosan összefügg egymással. (Michalkó G. 2012) A termékek között 

lehetnek átfedések (pl. a falusi turizmusban is igénybe vehető a kerékpározás), ezért a termék 

besorolásánál a turista fő tevékenységét kell figyelembe vegyük,és az is fontos, hogy az egyes 

termékek beazonosításakor ne hagyjuk figyelmen kívül a turista fő motivációját.  

Az active tourism már -kiterjesztve a fogalmat- kicsit pontosabb meghatározást ad az aktív 

turizmust illetően: „egy olyan felelős utazási forma, amely fizikai és mentális részvételt is 

igényel a turista részéről a fenntarthatóság, a biodiverzitás védelme és a kultúra megőrzésének 

kritériumait maximálisan figyelembe véve. A turisztikai termék fontos részei a rekreáció és 

oktatás, a tisztelet és szemlélődés, illetve egy helyi szakértő – professzionális túravezető –

aktív részvétele az adott utazás során.” (Csapó J. - Remenyik B. 2011) 

Az aktív turizmus kategóriával rokon vonást mutat a sportturizmus, de annyiban mégis 

lényeges az eltérés, hogy a sportturizmuson belül létezik aktív és passzív sportturizmus 

csoportosítás, és a passzív sportturisták nem végeznek fizikai aktivitást, csupán csak 

szemlélői, nézői a sporteseményeknek. Marton Gergely (2015) „Sportturizmus” című 

könyvében számos definíció olvasható a sportturizmusra, és ezek többsége elfogadja a 

sportturizmus további felosztását aktív és passzív formára. A mi logikánk szerint tehát az 

aktív sportturizmus része az aktív turizmusnak, míg a passzív sportturizmus nem. Ugyanakkor 



 
 

a kerékpáros turizmus esetében is találhatunk a passzív sportturizmusba sorolható terméket. 

Ha ugyanis a turista motivációja és ez alapján a cselekvése kerékpáros versenyek 

megtekintésére irányul, akkor a passzív sportturista kategóriába sorolható, mivel nem veszt 

fizikai aktivitást igénylő cselekményekben. 

 

1.1. Az aktív turizmus kínálatának elemei 

 

A vonzerőket hagyományosan alapvetően két nagy csoportra, a természeti és az ember alkotta 

vonzerőkre osztják. Az aktív turizmus mesterséges kínálati elemeinek jellemzői, hogy fizikai 

erőt és jó állóképességet igényelnek, illetve fokozzák az adrenalin termelést, amely eufórikus 

érzést okozva hozzájárul a boldogságérzet kialakulásához (1. ábra). Többek között ezért is 

egyre népszerűbbek ezek az elemek mára már nemcsak a fiatalok és a fiatal felnőttek körében, 

hanem a középkorosztály felső határát érintő réteg körében is. A kerékpáros turizmus egyes 

fajtáinál is jelentős már a mesterséges vonzerők szerepe, de összességében még mindig 

meghatározó a természeti vonzerő, természetesen megfelelő infrastruktúrával (pl. kerékpár út) 

kiegészítve. A természeti vonzerők esetében is aktív mozgást igénylő objektumról van szó. 

 

 

Természeti vonzerők Ember alkotta vonzerők 

Szerepe sokkal fajsúlyosabb még 
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kialakítása miatt jelentőségük nő 
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olyan elemei, amelyek alkalmasak 

a mozgással járó turisztikai 

tevékenységek végzésére 

 

Nyári bobpályák mászó falak, 

speciális kerékpáros infrastruktúra 

(pl. kerékpáros csarnok, downnhill 

pályák,                  

nyári síterepek (műfűvel) 

Alacsony forgalmú utak és erdei 

utak 

Kerékpárutak 

 

1. ábra: Az aktív turizmus természeti és ember alkotta vonzerői 

Forrás: Gonda 2016 

 

Mind a természeti, mind pedig a mesterséges vonzerő alapvető kritériuma a földrajzi távolság. 

Ideális esetben az aktív turisztikai vonzerő egy turisták által gyakran felkeresett desztináció 

vagy turisztikai attrakció közelében helyezkedik el és kínál kiegészítő programokat a 

vendégek számára. Az aktív turizmus így hozzájárul a turizmus területi centralizációjához, de 



 
 

okozhat decentralizációt is. Általában elmondható, hogy szinte bármelyik rurális területen 

lehetőség van a fejlesztésére. 

Magyarországon és Horvátországban  az aktív turizmus infrastruktúrája és 

szuprastruktúrája már a fejlődés útján halad, de bőven van még tennivaló ezen a területen.  Jól 

kihasználható lenne a fejlesztések során, hogy az aktív turista hamar képes túltenni magát az 

alap infrastruktúra hiányosságain, így koncentráltabban, célzottabban lehet a szükséges 

fejlesztéseket végrehajtani. Mindkét országban egyre több szervezet, önkormányzat invesztál 

az aktív turizmusba, de sajnos sokszor a fogadási feltételek és a kiegészítő szolgáltatások nem 

érik el a megfelelő  minőségi színvonalat. Egyre több extrém park nyílik, melyekhez sokszor 

erdei kerékpárutak is kapcsolódnak, azonban nem ritkán nehézséget okoz magának a parknak 

a megközelítése (pl. megfelelő tájékoztatás hiánya vagy a rossz közlekedési utak miatt).  A 

vízi turizmus kikötői is igen hiányosak a kapcsolódó szolgáltatások tekintetében, előfordul, 

hogy az adott sporttevékenységen kívül semmilyen más lehetőséget nem kínálnak, ezért a 

vendégek hamar elhagyják a helyszínt, hiszen nincs, ami ott tartsa őket.  

A természetjárás területén pozitív irányban indult meg a változás az elmúlt évek során. Az 

európai uniós támogatásoknak köszönhetően több túraútvonal mentén kulcsosházak, 

túraállomások és ökoturisztikai látogatóközpontok jöttek létre, melyek segítik az aktív turista 

kényelmének biztosítását, és egyéb fizikai és fogyasztói szükségletét megfelelően kielégítik. 

Az IPA, majd pedig az INTERREG projekteknek köszönhetően számos határon átnyúló aktív 

turizmust fejlesztő projekt valósult meg. Ezek közül kiemelést érdemel a Zöldút mozgalom 

kiterjesztése Horvátországra a Baranya Zöldút révén.  

A kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóegységek jelentik az aktív turizmus elsődleges 

szuprastruktúráját.  A falusi turizmus ezen a ponton összekapcsolódik az aktív turizmussal, 

hiszen a falusi szálláshelyek szép, családias, tiszta környezettel várják az aktív turistákat is. A 

falusi szálláshelyek nagy előnye, hogy általában kapcsolódik hozzá valamilyen - a helyi 

értékeket bemutató/azon alapuló - szolgáltatás.  

A nemzetközi színvonal elérése érdekében mind komolyabb szálláshelystruktúrával 

kell(ene) rendelkeznünk. Az aktív turizmus szempontjából legfontosabb turisztikai 

szálláshelyek típusai a következők: falusi vendéglátóhelyek, ökoporták, speciális termékhez 

köthető szállások (pl. lovastanyák), kulcsosházak, erdei vendégházak, kempingek és vidéki 

ifjúsági szállások. A kerékpáros turizmus fejlesztése szempontjából pedig fontos, hogy a 

kerékpáros barát szálláshelyek is megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre 

álljanak a legnépszerűbb útvonalak mentén.  

 

1.2.  Az aktív turizmus kereslete 

 

A Magyar Turizmus Zrt. „A magyar lakosság aktív turizmussal kapcsolatos preferenciái és az 

aktív turisztikai tevékenységek intenzitása” című (2005) felmérésének eredménye szerint a 

megkérdezetteket leginkább a természetjárás, a kirándulás, a kerékpártúra, a vízi sportok 

vonzzák. A kutatás kimutatta, hogy a női válaszadókat a lovaglás, a kerékpártúra és a 

természetjárás érdekelte jobban, míg a férfiak esetében a golf, a horgászat, a vadászat és a 

síelés vitte a prímet. 

A felmérés óta eltelt 10 évben újabb sportágak is igen kedveltek lettek az aktív turisták 

körében (pl. vízi sport esetében a wakeboard), azonban a 2005-ös vizsgálat hűen tükrözte az 



 
 

aktív turizmus fő motivációs tényezőjét, tehát azt, hogy a turista fizikai és pszichikai 

indítékainak köszönhetően arra ösztönzi magát, hogy szabadidejét valamilyen aktív 

testmozgással töltse el. 

Az aktív turizmus motivációs rendszerét - az aktivitáson kívül- további négy tényező alkotja: 

 

- természeti környezet, 

- kaland és a kalandszerű élményszerzés (amely hatására esetleg a turista újból és újból 

belevág az adott tevékenységbe vagy felkeresi az adott vonzerőt), 

- mesterséges (ember alkotta) vonzerők, 

- a tevékenység kényelmes folytatását elősegítő infrastruktúra. 

 

1.3. Milyen turisztikai és fogyasztási trendek befolyásolják az aktív turizmus várható 

alakulását? 

 

A 21. századra az aktív turisztikai élményszerzés globális méreteket öltött. Bárhova utazunk a 

Földön, mindenhol lehetőség nyílik az aktív kikapcsolódásra. Az egyre népszerűbb és folyton 

megújuló extrémsportok és kalandtúrák egyre különlegesebb elemekkel gazdagodtak (pl. 

sivatagi túrák, extrém hegymászások, extrém hegyi sportok, mélytengeri zónák). Ebből a 

növekvő érdeklődés által generált keresletből kimaradni vétek lenne. 

A nemzetközi színtér tele van olyan országokkal, ahol a fizikai aktivitás jobban beépült az 

emberek tudatába, mint Horvátországban vagy Magyarországon. Egyes országok olyan 

természeti adottságokkal rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően kiválóan alkalmazhatók az 

aktív turisztikai termékek. Ilyen európai ország Ausztria, Svájc, Szlovénia, Olaszország, 

Franciaország, Németország, a Skandináv országok, a Brit-szigetek, Amerikában az Egyesült 

Államok. 

A horvát – magyar határmenti régió területén az aktív turisztikai trendek közül 

kiemelkedik a természetjárás, illetve a kerékpározás. A vízi sportok az utóbbi években sajnos 

vesztettek népszerűségükből, mivel elmaradt a kor követelményeinek megfelelő turisztikai 

szolgáltatások fejlesztése. A lovaglás és a golfozás magas költségvonzata behatárolja az 

igénybe vevők számát, így ezeket a sportágakat inkább egy meghatározott társadalmi réteg 

tudja rendszeresen kihasználni. A fentiek alapján az prognosztizálható, hogy a 

túrázás/természetjárás és a kerékpározás a következő években is dinamikusan növekvő 

szabadidős és turisztikai tevékenység lesz. Mindkét tevékenység gyakorlásához jó lehetőség 

biztosított a zöldutakon, köztük a Baranya Zöldúton is. 

 

2.  Kerékpáros turizmus 

 

Az aktív turisztikai kínálat tevékenységei között a kerékpározás kiemelt helyet foglal el. Az 

érintett terület változatos táji adottságai kiválóak a kerékpáros turizmus szempontjából. Ahhoz 

képest azonban, hogy a területet 2 Eurovelo útvonal is érinti, nem megfelelő még a 

kerékpáros turizmus volumen. Ugyanakkor a termék fejlesztésében jelentős potenciál van, 

ezért érdemes, sőt szükséges ezzel foglalkozni.  Az elmúlt évtizedben számos kerékpározással 

kapcsolatos fejlesztés történt mindkét országban. Nemcsak új kerékpárutak (a városokban 



 
 

kerékpársávok, nyomvonalak) alakultak, hanem egyre több településen hangsúlyt fektet az 

önkormányzat a kerékpáros közlekedés támogatására kerékpártárolók kialakításával.  

A közlekedés által a turisztikai célterületek könnyebben és gyorsabban megközelíthetők, 

ezért a közlekedés nagyon fontos szerepet tölt be a turizmusban. A környezetbarát kerékpáros 

közlekedés hozzájárul a fenntarthatóság elveinek megvalósításához. 

2.1.  A kerékpáros turizmus definíciója 

 

A kerékpáros turizmus fogalma sokféleképpen közelíthető meg, definiálására nincs egységes 

konszenzus. Az eltérő fogalom meghatározások közös vonása, hogy a kerékpározás a 

kikapcsolódás, a nyaralás szerves részét képezi. A 20. század második felére vált divatossá a  

kerékpáros turizmus. A turizmus ezen termékének tovább erősödése a 21. században is 

folytatódott az egészségtudatos és környezettudatos fogyasztói igényeknek köszönhetően. 

Ezen keresleti igényeknek egyértelműen részévé vált a sport, a rekreáció, a szellemi és fizikai 

feltöltődés, mint az utazást kiváltó elsődleges motiváció. Ennek, és a 21. század turisztikai 

trendjeinek (pl.: egészségtudatosság, élményorientáció, környezettudatosság stb.) is 

köszönhetően megnőtt a kerékpáros célú utazások száma, így a kerékpáros turizmus 

napjainkban is divatos tevékenység. 

Magyarország és Horvátország kedvező adottságokkal rendelkezik a kerékpáros turizmus 

fejlesztéséhez, a számos pozitív érték ellenére azonban a kerékpáros turizmusban rejlő 

lehetőségek kiaknázására mindezidáig nem, illetve csak korlátozott mértékben került sor. 

Ennek következményeként jelenleg nem beszélhetünk a két ország esetében komplex 

kerékpáros turisztikai termékről, még a legfejlettebb infrastruktúrával rendelkező 

helyszíneken sem. 

A Kerékpáros Turizmus Fejlesztési Stratégia (2009) egy fogalomrendszert tartalmaz, 

amely a kerékpáros tevékenység különböző típusait definiálja. Ezen csoportosítás 

kiindulópontjául az Európai Parlament megbízásából készült EUROVELO tanulmány (2012) 

kategorizálása szolgált: 

 

- Kerékpáros turizmus (Cycle tourism): két hely közötti, a szabadidőt turisztikai céllal eltöltő, 

kerékpárral történő utazást jelöli. A kerékpározás integráns része a turisztikai élménynek.  

- Kerékpáros nyaralás (Cycle holidays): olyan nyaralás, amelyet a kerékpározás mint kedvelt 

kikapcsolódási forma motivál az utazásra, körtúra, csillagtúra vagy vándortúra formájában. A 

fő közlekedési eszköz jellemzően a kerékpár mind a helyi, mind pedig a helyközi 

közlekedésben, de a célterületet más közlekedési eszközzel is el lehet érni.  

- Nyaralás közbeni kerékpározás (Holiday cycling): olyan nyaralás, amelybe bevonják a 

kerékpározást mint programfajtát, és gyakran összekötik más tevékenységekkel, általában 

csillagtúraszerűen (pl. hosszú hétvégés tartózkodás alatt egy délelőttöt a kerékpározásnak 

szentel a turista).  

- Kerékpáros egynapos túrák (Cycle day trips): szabadidős és rekreációs kirándulások 

otthonról vagy a szálláshelyről kiindulva, a napi kirándulás integráns részét képező 

biciklizéssel egybekötve. 

- Hosszú távú kerékpáros utak (Long distance cycle routes): olyan kerékpáros útvonalak, 

amelyeknek céljuk, hogy arra ösztönözzék a kerékpáros turistákat, hogy egy országon belül 



 
 

vagy országok között különböző desztinációkat keressenek fel. Több mint 100 km 

hosszúságúak, de nem ritka az 500 km-es útvonal sem. Ezekre, illetve általában a kerékpáros 

régiókra / útvonal hálózatokra jellemző, hogy jól kitáblázottak és különböző interpretációs 

eszközökkel felszereltek a kerékpárosok minél jobb tájékoztatása érdekében.  

- Kerékpáros események (Cycling Events): olyan nemzeti vagy nemzetközi kerékpáros 

versenyek, teljesítménytúrák vagy egyéb kerékpáros rendezvények, programok, amelyek 

valamilyen téma vagy esemény alapján kerülnek (akár évről évre) megrendezésre. Hatásuk 

több szempontból is jelentős, ugyanis a közvetlen eseményen való részvétel mellett a kísérő 

családtagok és egyéb érdeklődők, nézők által is hozzájárulnak a helyi gazdaság erősödéséhez 

(ld. Tour de France). (Kerékpáros Turizmus Fejlesztési Stratégia, 2009.) 

 

A kerékpározás típusainak osztályozása történhet a speciális igények, ismeretek és az ezekhez 

kapcsolódó speciális kiszolgálási formák alapján is: 

 

- klasszikus "országúti" túrakerékpározás, 

- hegyi (MTB vagy erdei) kerékpározás, 

- országúti kerékpárversenyzés, 

- MTB versenykerékpározás,  

- szervezett kerékpártúrák (vegyes országúti és MTB), 

- iskolai, illetve baráti kör, csoportos kerékpártúrák, 

- jótékonysági vagy kampánykerékpározás.  

 

A kerékpáros turizmus fajtái alapján a kerékpáros turista ismérveit a következőképpen 

határozhatjuk meg:  

 

1. lakóhelyén kívül kerékpározik kikapcsolódás, szabadidő eltöltése céljából; 

2. kerékpározásuk során turisztikai attrakciókat, desztinációkat keresnek fel és élvezik azok 

minden szépségét és előnyét, és programokon vesznek részt; 

3. használják a turisztikai háttér-infrastruktúrát; 

4. kerékpározásuk során szolgáltatásokat vesznek igénybe (és pénzt költenek az adott 

térségben). 

 

A passzív kerékpáros turista külön kategóriát képez, hiszen ő jellemzően a kerékpáros 

sporteseményeket, versenyeket keresi fel, de nem vesz részt aktívan a tevékenységben. A 

kerékpáros turista jellemzői azonban ez esetben is realizálódhatnak.  

 

2.2. Történeti előzmények 

 

A kerékpározás eredete a mai napig bizonytalan. Kínai források tanúskodnak arról, hogy 2000 

évvel ezelőtt az emberek a közlekedés megkönnyítése érdekében egy olyan eszközzel 

közlekedtek, amely több szempontból is nagyon hasonlított a kerékpár ősének nevezett 

futógéphez.  

 



 
 

A következőkben röviden áttekintjük a kerékpár elődjeinek eszközfejlődését: 

- Az első európai, lábbal hajtható kétkerekűt Karl von Drais hozta létre 1817-ben. A kerekes 

ló mintájára készült eszközt futógépnek nevezte el.  A kormányozható járgánnyal 14 km/órás 

sebességgel is lehetett haladni, azonban a nép hamar a szájára vette, és mivel fából készült, 

vesszőparipának gúnyolták. 

- Húsz évvel később, 1839-ben Kirkpatrick MacMillan megalkotta a pedálos kerékpárt. A 

taposópedállal ellátott futógéppel már úgy lehetett közlekedni, hogy a használójának nem ért 

hozzá a lába a földhöz. Az innovatív taposópedál mellett ennek a közlekedési eszköznek az 

első kerekét rudak forgatták.  

- Pierre Michaux 1861-ben készített velocipéd-jén a pedálok az első kerékre kerültek. A 

csontrázónak is nevezett kerékpár használata a felső társadalmi osztály kiváltsága volt.  A 

járgány előnye volt, hogy a pedál minél gyorsabban való hajtása esetén az egyensúlyozást 

jelentősen megkönnyítette. A velocipéd kezdetben szinte egyforma méretű, kb. 90 cm 

átmérőjű kerekekkel rendelkezett, majd a sebesség növelése érdekében az első kerék egyre 

nagyobb méretűvé vált, és a fakereket vasabronccsal látták el. Az óriáskerekű velocipéd az 

1867-es párizsi világkiállításon való szereplése után hódító útjára indult és az egész világon 

elterjedt.  

- A következő években újabb és újabb a kerékpár-találmányok láttak napvilágot. 

Megemlítendő H. J. Lawson láncos áttétele (1897), illetve a W. A. Cowper által feltalált 

acélküllők.  

- John Starley 1885-ben megalkotta a vázszerkezetet és a döntött kormányrudat, amely 

esemény egy jelentős állomás a kerékpár fejlődéstörténetében. Starley lánccal hajtott, 76 cm 

átmérőjű hátsó kereket tervezett kerékpárjának, a Rover biztonsági kerékpárnak. Ennek a 

járgánynak a kerekei fékekkel képesek lassítani, így ez az első kerékpár, amely csökkenti az 

esés gyakoriságát és a bukásból fakadó sérüléseket.  

- John Boyd Dunlop ír állatorvos a vízzel töltött locsolócsöves próbálkozásai után 1888-ban 

feltalálta a felfújható gumitömlős kerekeket, amelyeknek később Edouard Michelin 

abroncsot adott, megalkotva ezzel a ma is használatos, szelepen át pumpálható tömlő/köpeny 

rendszert. 

 



 
 

 

 2. ábra: A kerékpárok fejlődése 

Forrás: http://kerekpar-shop.hu/content/36-kerekpar-alapok 

 

Az első velocipéd verseny 1869. május 31-én került megrendezésre Párizsban (Parc de St-

Cloud), majd 1875-ben egy birminghami kerékpárgyár hatnapos versenyekre csábította a 

sport kedvelőit. A résztvevőknek napi 12 órát kellett csere nélkül tekerniük.   

A napjainkban is nevezetes Tour de France versenyt 1903-ban rendezték meg először. A 2428 

km-es távot egy francia kéményseprő, Maurice Garin nyerte meg. 

A 20. század elején világszerte elterjedtek a kerékpáros versenyek: Olaszország 3 hetes 

versenyével (Giro d’Italia),  Spanyolország a Vuelta a España-val   került hamar a köztudatba.  

Az európai világbajnokságokat szeptember-októberben, az ázsiai profi versenyeket november-

decemberben, Ausztráliában pedig januárban rendezték.  

A kerékpározás egyre nagyobb népszerűségnek örvend immár nemcsak a tehetősebb 

társadalmi réteg körében, hanem a sportkedvelők körében is. A 20. század folyamán megnő a 

kerékpáros túrázások száma, sorra alakulnak a kerékpáros klubok (Schwinn Excelsior monti - 

klubok; pl. Velo Cross Club Parisien-VCCP), és egyre többen országos biciklitúrára indulnak. 

 

A 19. századtól a 21. századig tartó fejlődési folyamat az alábbi pontok mentén határozható 

meg: 

úri passzió  sport                    rekreáció +  turizmus 

 

2.3.  A kerékpáros turizmus kialakulása, keresletének és kínálatának a jellemzői 

 

Az 1970-es évek végétől kezdve világszerte folyamatosan nő a személygépkocsival 

közlekedők száma. A drasztikusan megnövekedett szén-dioxid kibocsátás káros környezeti 

http://kerekpar-shop.hu/content/36-kerekpar-alapok


 
 

következményei miatt egyre nagyobb hangsúly helyeződik az épített és a természetes 

környezet védelmére.  

A kihívást a városi polgárok meggyőzése jelenti a mai napig, bár a különböző korosztályba 

tartozók egyre többen választják a kerékpározást nemcsak mindennapi közlekedési 

eszközként, hanem az üdülés, a nyaralás szerves elemeként. Az 1990-es évektől nemcsak a 

fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében hirdették a kerékpározás előnyeit, hanem 

az egyre divatosabb egészséges, tudatos életmód jegyében is. Ennek köszönhetően olyan 

kerékpáros turisztikai vándorutak jöttek létre, mint a Rail to Trail (USA), az European 

Greenways vagy az EuroVelo. 

A városi kerékpározás nemzetközi és hazai szinten egyaránt állami szintű és helyi 

közlekedés-politikai támogatásban részesült. Ezeknek a forrásoknak köszönhetően nemcsak a 

városi lakosság kezdte el szélesebb körben használni a kerékpárokat, de pozitív hatással 

voltak - vannak a kerékpáros turizmusra is.  

Magyarországon a nyolcvanas években kezdődtek a jelentősebb kerékpáros fejlesztésekkel 

kapcsolatos események. A közlekedési tárca 1983-ban megkezdett kerékpárút építési 

programjának köszönhetően 1993-ig 532 km-re, 2000 végén 1300 km-re nőtt az elkülönített 

kerékpárutak és kerékpársávok hossza.  

A kilencvenes évek közepén a Környezetvédelmi Alap a MÁV kerékpárszállítási 

nagyprojektjéhez különített el jelentősebb forrást, amelyből több megvalósíthatósági 

tanulmányt is finanszírozott. A Területfejlesztési Alap pedig az önkormányzatok kerékpárút 

építési programjait segítette.  

A kerékpározás és a kerékpáros turizmus fejlődését segítik az olyan nagyobb civil 

szervezetek, mint a Magyar Kerékpáros Túrázók Országos Szövetsége (MKTSZ), a Budapesti 

Természetbarát Sportszövetség Kerékpáros Szakága, a Városi Biciklizés Barátai Egyesülete. 

Ezek a nonprofit szervezetek nemcsak a turizmusban játszanak fontos szerepet, hanem a 

nevelésben - oktatásban is, ugyanis iskolai kereteken belül is tanítják a diákokat a biztonságos 

közlekedésre. 

Fontos megemlíteni, hogy a Kerékpározási Koordinációs Bizottság (KKB) szakértői 

gárdája 1999-ben megírta a Kerékpározás Nemzeti Stratégiáját és Programtervét, amely 3 500 

km-es országos kerékpár törzshálózat fejlesztéséről szól, és részévé vált az Országos 

Területfejlesztési Tervnek. Ebben olyan kerékpár-turisztikai nyomvonalak találhatók, mint a 

Duna és Bodrog - Tisza menti nyomvonal (EuroVelo). 

Az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából 2009-ben 

elkészült a Kerékpáros Turizmus Fejlesztési stratégiája. 

A Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség 2013 márciusában létrehozta a 

Kerékpáros Kerekasztal-t (KEKE), mint a kerékpározásban érintett vezető civil szereplők 

tanácskozó testületét. 

Magyarország 10 nemzeti parkja közül több is kínál kerékpáros szolgáltatásokat. Például a 

Bükki, az Aggteleki, a Körös-Maros, a Duna-Dráva Nemzeti Parkokban kerékpárkölcsönzés, 

kerékpáros idegenvezetés, kijelölt kerékpárutak, és szervezett kerékpáros programok várják a 

természet és a sport szerelmeseit. 

 

  



 
 

A kerékpáros turizmus kereslete és motivációs tényezői: 

 

Az EconoConsult Kft. és a COWI Magyarország Kft. konzurcium szervezésében megvalósuló 

szakértői interjúk, workshopok, kérdőíves felmérések (2009) konklúziója az volt, hogy 

kerékpáros turizmusban résztvevők fő motivációja a kerékpározás (mint tevékenység) és az 

élményszerzés, illetve a fenntarthatóság és a környezettudatosság.  

Az életkor, illetve a családi életciklus alapján meghatározott szegmensek jellemzőit az alábbi 

táblázat foglalja össze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A kerékpáros turizmus célcsoportjai 

Forrás:http://20102014.kormany.hu/download/3/a0/30000/Kerekparos%20turizmus%20strat

egia_egyeztetett_12.21.pdf#!DocumentBrowse 

 

Egyéb motivációs tényezők: 

 

- egészség megőrzése, 

- a mindennapi mókuskerékből való kiszakadás, 

- kaland, 

- egyedüllét ellen tenni valamit, 

- különböző tájak és kultúrák megismerése, 

- kerékpáros eseményeken való részvétel, 

- egyéb kulturális programok, fesztiválok felkeresése. 

http://20102014.kormany.hu/download/3/a0/30000/Kerekparos%20turizmus%20strategia_egyeztetett_12.21.pdf#!DocumentBrowse
http://20102014.kormany.hu/download/3/a0/30000/Kerekparos%20turizmus%20strategia_egyeztetett_12.21.pdf#!DocumentBrowse


 
 

A  kerékpáros turisztikai kereslet jellemzői 

 

A különböző kerékpárosturizmussal foglalkozó tanulmányok általában megállapítják, hogy: 

 

- a kerékpáros turista tartózkodási ideje rövidebb, mint más turistáké; 

- a legkedveltebb - főleg gyermekes családok esetében - az 1 napos kirándulás és a 2-3 

éjszakás csomagok; 

- a kerékpáros kirándulók szívesebben áldozzák a hosszú hétvégéket a tekerésre, nem a fő 

szabadságuk alatt keresik a kerékpáros ajánlatokat; 

- a túrát általában előre megtervezik, ezért nagy szükségük van könnyen elérhető és 

hozzáférhető információkra; 

- a külföldről érkező kerékpárosok ritkán térnek le az előre megtervezett útvonalról; 

- a szabadidős célú kerékpározás azokon a területeken jellemző, ahol 15-20 km-ként a háttér - 

infrastruktúra (pihenőhely, mosdó, esőbeálló, játszótér) rendelkezésre áll és jól kiépített az 

útvonalhálózat; 

- a költési hajlandóság nagyobb mint az átlagos turistáké. 

 

Kerékpáros turizmus speciális infrastrukturális igénye 

 

Ahhoz tehát, hogy az adott térségben fejlett kerékpáros turizmus lehessen szükséges 

megfelelő infrastruktúra kiépítése. Meghatározó eleme a kerékpár út, vagy a kerékpározásra 

alkalmas alacsony forgalmú közút. Nem elég azonban a kerékpár út megléte, szükség van a 

turisztikai alapszolgáltatásokra (szállás, vendéglátás) és a speciális szolgáltatásokra (pl. 

kerékpár szerviz), valamint arra, hogy  hatékony marketing, és irányítás szervezete is 

kiépüljön (pl. turisztikai desztinációmenedzsment szervezetek). 

A településszerkezetek képéhez a kerékpárutak is hozzájárulnak, ezért szigorú előírások 

szerint kell azokat kialakítani. A kerékpárutak típusainál az alábbi paramétereket kell 

figyelembe venni: 

 

- kerékpársáv 1,25 m (min 1,0 m);  

- kerékpárút min. 1,0 m/kerékpár; 

- egyirányú; 

- kétirányú; 

- közös gyalog- és kerékpárút 2,75 – 3,5 m szélességben; 

- elválasztott gyalog- és kerékpárút; 

- elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Már többször említettük, de összegzésképpen felsoroljuk a kerékpáros turizmushoz szükséges 

legfontosabb infrastrukturális elemeket:  

- kerékpár parkolók, tárolók, kerékpártámaszok, megállók, pihenők, esőbeállók; 

- kerékpárszerviz állomások (biciklipumpa elérhetősége, olajozás lehetősége, kerékpármosás); 

- táblák (közlekedési útirányjelző, tájékoztató); 

- kerékpárszállítás, -őrzés lehetősége (vasúton, autóbuszon); 

- közösségi közlekedéshez való hozzáférés. 

 

2.4. A különböző turistatípusok fogyasztói sajátosságai a kerékpáros turizmusban 

 

Az előzőekben kifejtettük, hogy a kerékpárturizmus fellendítéséhez nem csak a kapcsolódó 

infrastrukturális létesítményekkel kell rendelkezzen az adott térség, hanem megfelelő 

színvonalú szolgáltatásokkal is. Kiemelten fontos, a többnyire csak egy napot martadó 

kerékpáros turisták fogadására is nyitott szállások megléte. Kizárólag ezen bázis meglétével 

jöhet létre a kerékpáros turisztikai kínálat alapja, amelyre a további szolgáltatások fognak 

épülni. Ezek közé az ellátás, látnivalók, szabadidős programok, valamint az olyan  speciális 

szolgáltatások mint a csomagszállítás és a szerviz (Dreyer – Mühlnickel – Miglbauer, 2012). 

A következő táblázat (1. táblázat) az egyes turistatípusok szemszögéből mutatja be a 

turizmusra és a kerékpáros turizmusra gyakorolt hatását egy jövőképet felvázolva. A Bike 

Friendly Point minősítési rendszer kialakítása során figyelemmel kell lenni a különböző 

turista típusok más-más elvárására, szükségletére és fogyasztói szokására. Ezért a turisták 

főbb szükségleteit kiindulópontként kell figyelembe venni, hogy képet adjanak a különböző 

viselkedési és magatartásformákról. 

Legfontosabb szükségletek az utazás során a turizmus és a kerékpáros 

turizmus tükrében a jövőre nézve 

Turistatípusok Leírás 
Általános példa a 

turizmusból 

Kerékpáros 

turizmus lehetséges 

vetülete 

Bequemer 

(„Kényelmes 

turista”) 

Az élelmiszeripar 

fejlődése hozta létre ezt 

a csoportot, nem csak 

az idősebb korosztályt 

érinti 

- Mindennemű 

szolgáltatást 

igénybe vesz (pl. 

házhozszállítás) 

- A közlekedési 

rendszer hálózattá 

alakítása 

- Kerékpározás 

csomagok 

nélkül 

- Szállások 

előfoglalása 

- Személyre szabott 

utazási csomagok 

Sicherer („ 

Ragaszkodó 

turista”) 

Különösen az idős 

korosztály 

- Idegenvezetők 

- Biztonsági őrök a 

vasútállomásokon 

- Részletes útleírások 

- Kerékpártárolók 



 
 

Individueller („ 

Individualista 

turista”) 

Utazási elemek 

fontosabbá válnak, mint 

a komplex csomagok 

Kizárólag 

internetes foglalás 

- Kerékpárkölcsönzés 

- Irányított 

kerékpártúrák 

- Útmenti látnivalók 

felértékelődése 

Billiger & 

spontaner („ 

Spontás 

turista”) 

„Akcióvadászok”, 

rugalmas életvitel és 

munkahely 

- Last-minute utak 

- Fapados 

légijáratok 

- Egynapos 

kerékpártúrák 

- Potenciális 

szegmens 

Luxuriöser & 

exotischer 

(„Luxusturista”) 

Az ajánlatok 

polarizáltsága határozza 

meg őket 

- Népszerű 

desztináció Dubai 

- Luxushajóutak 

A kerékpáros 

turizmusban ezidáig 

még nem jelent meg 

ilyen trend 

 

 

Legfontosabb szükségletek az utazás során a turizmus és a kerékpáros 

turizmus tükrében a jövőre nézve 

Turistatípusok Leírás 
Általános példa a 

turizmusból 

Kerékpáros 

turizmus lehetséges 

vetülete 

Entschleunigter 

(„Lassú turista”) 

A fizikai és mentális 

egyensúlyra való 

törekvés 

- Spirituális 

turizmus 

- Zarándokutak 

- „Lassú” életvitel 

- Kerékpáros 

zarándokutak 

- Kényeztetés elve 

Gesünder 

(„Egészségtudatos 

turista”) 

Testi, lelki és 

szellemi egyensúly 

megtalálása 

- Wellness 

- Aktív szabadidős 

tevékenységek 

végzése 

(természetjárás, 

kerékpározás stb.) 

- „Flow-élmény” 

keresése és átélése 

- A kerékpározás 

élményforrás lesz, a 

teljesítmény háttérbe 

szorul 



 
 

Erlebnisreicher 

(„Élmény 

turista”) 

- Előadások és 

események keresése 

- Érzékszervek 

kielégítése 

- Szabadidőparkok 

- Tematikus 

hotelek 

 

Tematikus 

kerékpártúrák, de 

nincs még jelen a 

piacon 

Klimafreundlicher 

(„Környezetbarát 

turista”) 

Az éghajlatváltozás 

lassan beépül a 

mindennapjainkba 

- Zöld Hotelek 

- www. 

atmosfair.de 

- A fenntarthatóság 

elve beépül a 

turizmusba 

- A kerékpározás 

önmagában 

„klímabarát” 

- E-bike 

Kürzer (& 

häufiger) („Rövid 

utak” turista) 

Több rövidebb ideig 

tartó nyaralás kerül 

előtérbe, függően az 

anyagi helyzettől 

Városlátogatások 

száma 

megnövekedett 

Városlátogatás 

kerékpárral 

1. táblázat: Legfontosabb szükségletek az utazás során a turizmus és a kerékpáros turizmus 

tükrében a jövőre nézve 

Forrás: Leipold M. szerkesztése Dreyer  – Mühlnickel – Miglbauer, 2012 alapján  

Leipold 2017 

 

2.5. Az Európai Kerékpáros Szövetség (ECF) kritériumai az EuroVelo  hálózatán 

 

Az európai kerékpárúthálózat, közismertebb nevén EuroVelo, az Európai Kerékpáros 

Szövetség projektterve, amely 14 hosszútávú, egész Európát átszelő kerékpárút kialakításáról 

szól. Az EuroVelo teljes hossza 70 000 km (2020-ig), amelyből több mint 45 000 km már 

elkészült (4. ábra). Az úthálózatot 2009-ben a 13-as útvonallal bővítették ki. A 13-as útvonal 

az egykori Vasfüggöny mentén halad (Iron Curtain Trail, 10 400 km)és érinti térségünket is. 

 Az EuroVelo 13 - Vasfüggöny útvonal magyarországi szakasza 2014 augusztusában került 

átadásra. Aki szeretné megismerni és kipróbálni  az EuroVelo valamely szakaszát, annak 

érdemes ellátogatni a hivatalos honlapra (www.eurovelo.com), ahol 47 ország kerékpáros 

információi között böngészhet. Az EuroVelo hálózat fejlesztése az alábbi egységes 

kritériumok alapján történik: 

 

- az útvonal nem rendelkezhet 6%-nál nagyobb emelkedővel, 

- elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy 2 kerékpáros elférjen egymás mellett, 

- átlagosan 1000 alatt kell, hogy legyen az átlagos napi gépjárműforgalom, 

- 80%-ban burkolt útfelület szükséges, 

- az év 365 napján nyitott, járható út, 



 
 

- 30 km-ként elérhető élelemforrás, 50 km-ként szállás és 150 km-ként közösségi közlekedés 

álljon a túrázók rendelkezésére,  

- kerékpárszerviz 150 km-ként legyen elérhető. 

 

Térségünkben is fontos lenne, hogy minél több szolgáltató bekapcsolódjon a kerékpáros-barát 

turizmusba szállás és vendéglátás fejlesztésével, szolgáltatásaik bővítésével. A szállásadóknak 

érdemes szem előtt tartani a kerékpáros turisták speciális igényeit (pl. egy helyen egy éjszakát 

töltenek), és a minél hatékonyabb szolgáltatás érdekében partnerséget kialakítani más 

szállásadókkal.  

 

Nemzetközi jó gyakorlatok: Spanyolország - Bed&Bike, Hollandia Bett&Bike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: Az EuroVelo hálózat térképe 

Forrás: http://www.eurovelo.com/en/eurovelos 

http://www.eurovelo.com/en/eurovelos


 
 

 

EuroVelo 6 – Donauradweg 

 

Az EuroVelo 6 nyomvonala a legjelentősebb útvonal ami érinti a Horvát - Magyar határon 

átnyúló fejlesztéseket támogató INTERREG projekt területét. Az Atlanti - óceán partjától 

(Nantes) indul, átszeli Közép-Franciaországot (Loire - völgye), és Bajorországtól végighalad 

a Duna mentén (Donauradweg). 

A Donauradweg Közép - Európa legsikeresebb kerékpárturisztikai terméke, amely 

Szlovákia (Pozsony) - Magyarország (Budapest) - Szerbia (Belgárd) érintésével a Fekete - 

tengerig vezet. Legnépszerűbb szakasza a 280 km Passau - Bécs útvonal (5. ábra).  

Az egy főre jutó költés mértéke a kerékpáros turisták esetében napi 73 euró, míg a napi 

kirándulók esetében 25 euró. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: Az EuroVelo 6 útvonala 

Forrás: http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-6 

 

 

A EuroVelo 13. érintett szakasza a térségben 

 

Az EuroVelo célja, hogy bátorítsa az embereket: utazásaik nagy részében a biciklizést 

részesítsék előnyben az autózással szemben. Az érintett térségben a EuroVelo 13. 

szakaszának (Vasfüggöny útvonal), a horvát-magyar határszakasz mentén a Drávatamási – 

Drávasztára résztől egészen a baranyai dombság déli lejtőjéig tart (6. ábra). Az útvonal a 

Dráva folyó mentén halad Horvátország oldalán az UNESCO Bioszféra rezervátumon 

keresztül. A Mura-Dráva-Duna és Baranya régiót köti össze a Szerb határral. Az útvonal 

túlnyomó része kisebb forgalommal terhelt utakon halad és nincs szintbeli különbség. 

A EuroVelo 13 („Vasfüggöny Nyomvonal”) dél-dunántúli szakasza nagy részben 

átfedésben van a 2007-ben kialakított Három folyó túraútvonal nyomvonalával. 

 

http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-6


 
 

 
 

6. ábra: Az EuroVelo 13. szakasza a horvát-magyar határ mentén 

 

Magyarországon az EuroVelo 6 és EuroVelo 13 nyomvonalon kívül még az alábbi hosszútávú 

kerékpárutak jelentik a kerékpáros turizmus népszerű desztinációit: 

 

 Balatoni Bringakörút - 209 km; 

 Fertő - tó (osztrák és magyar oldal együttvéve) - 135 km; 

 EuroVelo 11 magyarországi szakasza 410 km + Tisza-tó 80 km. 

 

A Zöldutak (Greenways) is kínálnak kerékpártúrákra lehetőséget: 

 

- Buda-vidék Zöldút (Zsámbéki-medence), 

- Duna–Ipoly Zöldút,  

- Földszíve Pilisi Zöldút,  

- Nógrádi Zöldutak, 

- Baranya Zöldút, 

- Mecsek Zöldút, 

- Ormánság Zöldút, 

- Tanyakör Zöldút, 

- Tisza menti Zöldút, 

- Városi Zöldút (Vác), 

- hosszú távú zöldutak: Vasfüggöny Zöldutak, Borostyánkő Zöldutak, Duna menti 

Zöldutak.  



 
 

Ezek közül a Baranya Zöldút (7. ábra), a Mecsek Zöldút és az Ormánság Zöldút érinti a 

térségünket.  

 

 

7. ábra: Baranya Zöldút 

Forrás: https://www.baranyazoldut.eu/ 

 

A kerékpáros turizmus határon átívelő fejlesztésével már több projekt is foglalkozott. Már a 

politikai vezetők is felismerték, hogy szükség lenne olyan kerékpáros hálózatra, amely 

összekapcsolja Pécset a megye többi településével, és a megyében található horvát 

határátkelőhelyekkel, és ezeken keresztül a horvátországi érintett településekkel.  

A Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-

2013) céljai között is megjelent Magyarország és Horvátország kerékpáros összekötésének 

kialakítása, amelyet Baranya megyén keresztül tervez megvalósítani. A határon átnyúló 

együttműködés és közös tematikus utak kialakítása rendkívül jó hatással lehet az érintett 

megyék turizmusára. A projekt alapvető célja az összekötött területek turizmusának 

fejlesztése, és az együttes vonzerő növelése. A megvalósítással a terület bekapcsolódhatna az 

EuroVelo hálózatba Mohácsnál, és ezzel még erősebb turisztikai célponttá válhatna. A projekt 

első tervezett útvonala a majdnem 100 km hosszú Pécs – Eszék – Antunovac – Ivanovac 

szakasz. Ezzel az úttal Baranya megye még erősebben képviselhetné a „déli kapu” szerepet 

Horvátország felé. 

https://www.baranyazoldut.eu/


 
 

 

8. ábra: Pécs – Eszék – Antunovac – Ivanovac tervezett útvonal 

Forrás: https://funiq.hu/ 

A Baranya megyei fejlesztési beruházások már elkezdődtek és még rengeteg terv van 

kilátásban. A fejlődést mutatja, hogy mára már több helyen is lehet kerékpárokat bérelni. 

Többek között Pécsen a Biciklikk és a Fogas-Kerék boltokban, Mohácson a kajak kenu és 

kerékpár kölcsönzőben, továbbá Orfűn, Palkonyán, Harkányban és Sellyén. A pécsi E-

mobility shop-ban elérhetők továbbá elektromos kerékpárok is.   

Az Magyarország egyik legátfogóbb elektromos kerékpár kölcsönző rendszere működik a 

Dráva mentén, a Zöld Kerékpár Turisztikai Nonprofit Kft. e-Bike hálózata. A kölcsönző 

összesen 70 darab elektromos kerékpárral üzemel 5 településen: Harkányban, Kémesen, 

Vajszlón, Vejtin és Sellyén. A biciklikkel 70-100 kilométert lehet megtenni egy töltéssel, és 

bármely dokkoló helyen le lehet őket adni, vagy cserélni. (az GreenBike honlapja alapján) Az 

elektromos kerékpárok használata jótékony hatással van a helyi közlekedésre, és a turizmusra 

egyaránt, hisz olyan idősebb korosztályokat von be a környezetkímélő közlekedésbe és a 

kerékpáros turizmusba, akik esetleg már nem tudnak/akarnak hagyományos kerékpáron 

tekerni. Ezen technológia által olyan csoportok kerülnek be a kerékpározás világába, akiknek 

alapvetően túl megterhelő lenne a saját hajtású biciklik hosszú távú használata. Kölcsönző 

rendszernél is megtalálható PEDELEC típusú kerékpárok megkönnyítik a haladást a 

pedálozás után beinduló villanymotorral. A kerékpár kölcsönzésről és a kialakított 

infrastruktúráról bővebb információt kaphatunk a Kerékpáros Baranya honlapján.  

https://funiq.hu/


 
 

 

 

3. Javaslat a  Bike Friendly Point minősítés  kialakítására, és értékelési kritérium 

rendszerére 

 

A nyugat-európai országok nagy részében hagyományos a kerékpározás, és jóval népszerűbb, 

elterjedtebb, mint az érintett két országban. A kerékpárt használják rendszeres sportoláshoz, 

kikapcsolódáshoz és közlekedési eszközként is. A kerékpár remek eszköz a dugók 

elkerülésére, és a környezet védelmére is. Ezen szempontok alapján számos ország 

kormányzata nagy hangsúlyt fektet a kerékpáros infrastruktúra létrehozására és fejlesztésére.    

A kezdeményezés nagy támogatója Németország, illetve Hollandia, ahol a népesség 70%-a 

kerékpározik rendszeresen, és legalább ennyi ember kapcsolódik be a kerékpáros turizmusba. 

Németországban 1999 óta létezik egy kerékpáros turistákra specializálódott franchise 

rendszer, a Bett&Bike, amely biciklis-barát vendéglátóhelyeket foglal magában. A legújabb 

németországi kezdeményezés pedig a kerékpáros sztráda, amelynek első szakaszát 2016-ban 

már át is adták. Ennek lényege a kerékpáros út elválasztása mind az autós, mind a gyalogos 

forgalomtól. Ha megépül, 100 km hosszú lesz és az RVR (Rahmenvereinbarung für 

den Rohholzhandel in Deutschland) vezetője szerint sok biciklis közlekedését fogja 

megkönnyíteni. Az ötletet már megvalósították Hollandiában és Dániában is, ahol nagy sikere 

van ezeknek a kerékpáros sztrádáknak, és Németországban is terveznek még más területeken 

hasonlókat építeni. Egy másik nagy jelentőségű kerékpáros ország a fenti kettőn kívül még 

Ausztria. Az EuroVelo Duna-menti szakaszának osztrák része nagyon felkapott úti cél.  

Ballantine (2011) azt írta, hogy a biciklizés jó hatással van mind a személyes egészségre, 

boldogságra, jólétére, valamint a társadalomra, a gazdaságra és a természeti környezetre. Az 

embernek, mint biológiai lénynek szüksége van a mozgásra az életében. A biciklizés 

rendkívül jó hatású mozgásforma. A kerékpározás – beleértve az országúti, terep, vagy egyéb 

biciklitúra formákat – növeli az életminőséget, erősít megannyi izmot és belső szervet. A 

megfelelő gyakoriságú biciklizés 5 év alatt jelentősen magasabb életminőséget biztosít. Ezek 

a tényezők és az egészséges életmód eszméjének divatossá válása okozza a kerékpározás és a 

kerékpáros turizmus népszerűségének növekedését. A European Cyclists’ Federation (ECF) 

meghatározása szerint a kerékpáros turizmus magába foglal minden olyan rekreációs utazást – 

éjszakázással vagy anélkül – amely szabadidős biciklizést tartalmaz, mint lényeges és 

elengedhetetlen részt.  

Az Európai Parlament egy 2012-es becslése szerint Európában minden évben 2,2 milliárd 

kerékpáros túrát tekertek le, és 20 millió túra volt olyan, amely ott éjszakázást tartalmazott. Ez 



 
 

kb. 44 milliárd Euró elköltését jelentette. Az Európai Unió 2007 óta foglalkozik hivatalosan a 

turizmussal (a Lisszaboni szerződés aláírása óta). Addig a pontig az EU csak indirekt módon 

támogatta a kerékpáros turizmust, pl. a biciklizéssel kapcsolatos projektek támogatásával a 

kerékpáros turisták által kedvelt régiókban.  

2009 óta létezik egy turizmussal foglalkozó egység (Tourism Unit) és az egységes 

turizmuspolitika. Az EU támogatások azóta jelentősen növekedtek a kerékpáros turizmus 

tekintetében, ennek részeként az Unió különböző projekteket finanszírozott kontinens szerte. 

Például 2011-ben finanszírozta két hosszú távú bicikli útvonal fejlesztését: ezek az EuroVelo 

3 (The Pilgrims Route) és az EuroVelo 13 (Iron Curtain Trail). Az EuroVelo útvonalak 

kiépítése és más kerékpározással kapcsolatos tervek támogatása hozzájárul, hogy a kerékpáros 

turizmus a turisztikai szektor fontos részévé váljon.  

Az Európai Bizottság 2006-ban kimondta, hogy a kerékpáros turizmus fejlesztése 

fenntartható módon javítja a jólétet és az életkörülményeket a jelen és a jövő generációi 

számára. (Commission of the European Communities, 2006, p. 10) A biciklis útvonalakat az 

UNWTO fenntartható turizmusról szóló előírásaival összhangban, és az Európai Unió 

politikájának megfelelően kell kialakítani. Mindezekre a törekvésekre magunk is tekintettel 

voltunk a Bike Friendly Point minősítési rendszer kritériumainak az összeállítása során.  

A kritériumokat kötelező és egyéb kategóriára bontottuk. A kötelezőből 8 kritérium 

mindegyikének legalább részben meg kell felelnie a szolgáltatónak. Ezekre 8x5 pont azaz 

összesen 40 pont adható.  A teljes mértékű megfelelésért 5 pont a részben megfelelés esetén 

2-3 pont adható. Az egyéb kritériumok sorában 20 tétel szerepel. Ebben a kategóriában 

kritériumonként maximum 3 pontot lehet elérni. Így az itt elérhető pontok száma 20X3 azaz 

maximum 60 pont. A minősítésben résztvevő szolgáltató tehát maximum 100 pontot érhet el. 

Ennek megfelelően az alábbiak szerint lehet az elért pontszámokat minősíteni: 

0- 70 pont = sikertelen minősítés 

71- 80 pont = Bike Friendly Point minősítés ideiglenes megszerzése, azzal hogy a minősítés 

során javasolt fejlesztések megvalósításával érje el a 76 pontot. Erre a szolgáltatónak 3 hónap 

áll a rendelkezésére. 

81-100 pont = Bike Friendly Point minősítés megszerzése 

 

 

  



 
 

3.1.  Kötelező kritériumok 

 

1. Egy éjszakára is fogad vendégeket. A kerékpáros turisták sajátossága, hogy sok esetben 

csak egy éjszakára igénylik a szállást. sajnos sok szállásszolgáltató ezt a lehetőséget nem 

biztosítja. Ezért ez a minősítésünkben az első számú alap feltétel, ahol nincs lehetőség a 

részben megfelelt kategóriát kapni. 

2. Zárható kerékpártároló helység. Napjaink kerékpáros turistája sok esetben igen értékes 

kerékpárt használ. Az egyre divatosabb e-bike-k is több ezer euróba is kerülhetnek. Ezért 

a zárható, biztonságos elhelyezés fontos. Az esztétikus, teljes mértékben megfelelő 

megoldásra adható 5 pont. A provizórikus, más funkciójú, de a célnak megfelelő 

helységben történő elhelyezés esetén a bíráló dönthet a 2 vagy 3 pont megadásáról. 

3. Szárítóhelység a ruháknak és a felszereléseknek. Rossz időjárás esetén különösen 

fontos lehet, hogy a vizes esőkabátot, sportfelszerelést megfelelő módon meg tudja a 

vendég szárítani. Az esztétikus, teljes mértékben megfelelő megoldásra adható 5 pont. A 

provizórikus, más funkciójú, de a célnak megfelelő helységben történő elhelyezés esetén 

a bíráló dönthet a 2 vagy 3 pont megadásáról. 

4. Reggeli biztosítás. A kerékpáros turista nem hordoz magával nagy csomagot. A 

minimális komforthoz hozzá tartozik, hogy reggel, az indulás előtt a szállás helyen 

lehetősége legyen bőséges reggeli elfogyasztására. 5 pont adható, ha a reggeli helyben 

biztosíthat a szálláson, és 3 pont abban az esetben ha valamelyik szomszédos 

szolgáltatónál, de 100 m-en belül érhető el a szolgáltatás. 

5. Információ a kerékpárosok számára is érdekes, régión belüli turisztikai 

lehetőségekről. A kerékpáros turisták fokozottan érdeklődnek az adott desztináció 

kulturális és természeti értékei iránt. Nyitottak a helyi, egyedi gasztronómiai kínálat 

megismerésére kipróbálására. Bár útvonaluk általában előzetesen megtervezésre kerül, 

van benne annyi mozgástér, hogy az útvonal menti, illetve kisebb kitérővel elérhető 

attrakciókat felkeressék. Mély tartalmas információ nyújtás esetén 5 pont, egyébként 2-3 

pont adható. 

6. Alap szerelőcsomag biztosítása. A kerékpárok javításához, olajozáshoz, 

váltóbeállításhoz szükséges különböző méretű csavarhúzók, fogók és kulcsok biztosítás. 

Ezen kívül különböző szeleptípussal kompatibilis pumpát és belső gumi ragasztásához 

ragasztó készletet is biztosítani kell. Nincsen lehetőség a részben megfelelésre. Csak 0 

vagy 5 pont adható. 



 
 

7. Kerékpáros barát marketing tevékenység. A szolgáltató vállalja, hogy a honlapján, 

Facebook oldalán kiemelten megjeleníti, hogy szállása kerékpárosok számára is nyitott, 

hogy a kerékpáros turistákat kiemelt célközönségének tekinti. Folyamatosan elhelyez a 

környék kerékpáros eseményeivel kapcsolatos híreket (rendezvények, kerékpárút 

fejlesztések stb.). Nincsen lehetőség a részben megfelelésre. Csak 0 vagy 5 pont adható. 

8. Ingyenes wifi használat biztosítása. Napjainkban a turisták okostelefon függők. A 

környék nevezetességeiről, a következő napok lehetséges  látnivalóiról, a szükséges 

szolgáltatásokról az okostelefonon keresztül tájékozódnak. Ezért nélkülözhetetlen 

számukra az internet elérés. Pontozás módja: a szálláshely teljes területén jó minőségű 

internet elérés 5 pont, kijelölt helyen (pl. közösségi tér) jó minőségű internet elérés 4 

pont, lassú, korlátozott elérés esetén 2-3 pont. 

 

3.2.  Egyéb kritériumok (opcionális szolgáltatások) 

 

1. Információnyújtás a környezetbarát utazási lehetőségekről.  Minden turista, így a 

kerékpáros turista számára is hasznos segítséget jelent a szolgáltatónál, helyben 

kihelyezett, helyi közérdekű információkat tartalmazó tájékoztató. Ez lehet leporelló, 

tájékoztatófüzet, szórólap, vagy egy naponta frissített információs tábla (mágnes, 

fénycsíkkal ellátott tábla stb.). Ha a településen belül van busz és vonatcsatlakozási 

lehetőség, akkor  megadható a maximális 3 pont. Ha 10 km-en belül található, akkor 2 

pontot, 20 km-en belül 1 pontot, 20 km-en kívül pedig 0 pontot ér. 

2. Transzfer biztosítása a közösségi közlekedési eszközökhöz. A kerékpáros turista 

általában nem tart igényt ilyen jellegű transzferre (hiszen kerékpárja önmagában egy 

„transzfer-eszközként” is funkcionálhat), de előfordulhat abban az esetben, ha a 

közösségi közlekedési eszköz megállója túl messze van a szállástól,és napközbenre 

kerékpármentes programokat szervezett. Napi többszöri transzfer esetén megadható a 3 

pont, a napi 1 alkalommal indított transzfer 2 pontot ér. 

3. Kerékpár kölcsönzési lehetőség. A kölcsönzés legyen folyamatosan elérhető a 

szolgáltató által megadott időintervallumban, továbbá legyen kényelmes a turista 

számára. A kölcsönözhető kerékpárokat a szolgáltató megfelelően karbantartja és 

ellenőrzi azok állapotát. Családi és speciális igényekre szabott (pl. kerekesszéket szállító 

kerékpár) kölcsönzési lehetőség (gyerekbiciklik, esetleg tandem kerékpárok megléte) 

esetén 3 pont, egyéb esetben 2 pont adható.  



 
 

4. Elektromos kerékpár kölcsönzés. A kényelmet kedvelő, illetve valamilyen 

mozgásszervi / ízületi betegségben szenvedő turistáknak előnyös lehet az ilyen jellegű 

kerékpárok kölcsönzése. Megléte nem feltétel, de kiegészítő kölcsönzési lehetőségként 

jelentősen növeli a szolgáltatói minőséget, ezért 3 pont adható érte (nincs lehetőség a 

részben megfelelésre). 

5. Elektromos kerékpár töltési lehetőség. Nem feltétele az elektromos 

kerékpárkölcsönzés, önállóan is nyújtható szolgáltatás. Működőképes állapotban kell a 

turista számára rendelkezésre állnia, ezért részpontozásra nincs lehetőség. A szolgáltató 

vállalja rendszeres ellenőrzését, és hiba esetén javíttatását.  Ennek a szolgáltatásnak a 

megléte 3 pontot ér. 

6. Napi csillagtúra ajánlatok. A kerékpáros turista jellemzően erősen vonzódik a 

természethez, és keresi a természethez kötődő,  izgalmas, extrém kalandokat. A 

csillagtúrákat min. 1 szakember / túravezető bonyolítja le. Ajánlatonként 1 pont adható, 

de háromnál több ajánlat esetén is maximálisan csak 3 pontot ér. 

7. Együttműködés kerékpárszervizzel. A szolgáltató igazoltan kapcsolatban áll 

valamelyik helyi / környéken működő kerékpárszervizzel. A karbantartásokról és 

javításokról szerviznaplót vezet. Ha partner szerviz helyben található, akkor 3 pont 

adható, ha 10 km-en belül, akkor 2 pont, ha 20 km-en belül, akkor 1 pont. 

8. Navigációs készülék kölcsönzés. A kerékpáros turista számára is fontos a biztonság, és 

bár sokan felszerelkeznek útjuk során tájékozódást segítő mobil készülékekkel, jelentősen 

szolgáltatás minőségét a navigációs készülék kölcsönzési lehetősége. Itt is alapvető 

elvárás a készülék megfelelő működése, és a működéshez szükséges egyéb feltételek 

biztosítása (pl. a készülék töltője, esetleg wifi csatlakozási lehetőség). A kölcsönzéskor a 

szolgáltató a készüléket gyorsan ellenőrzi, és feljegyzést készít annak technikai 

állapotáról. Ezt a jegyzéket a turistával aláíratja. A szolgáltató a turistát tájékoztatni 

köteles arról, hogy a kölcsönzés ideje alatt a készüléken esett károkért a turista a felelős, 

javíttatásának költségei őt fogják terhelni. A készülékek darabszámának függvényében 

részpontozásra van lehetőség, de összesen a szolgáltatásért 3 pont adható: 1 készülék 

megléte esetén 1 pont, 2 esetén 2 pont, ennél több készülék esetén 3 pont.  

9. Úti csomag biztosítása. Nagyon hasznos lehet a kerékpáros turista számára, ha a 

szolgáltatónál lehetősége van úti csomag rendelésre, hiszen nem kell előre plusz 

élelmiszer alapanyagokat csomagolnia az útra, és időt sem kell szánnia a csomag 

összeállítására és a szendvicsek/egyéb ételek elkészítésére.  Az olyan szolgáltatóknak 

ajánlott elérhetővé tenni ezt a szolgáltatást, akiknek szálláshelyétől messze található 



 
 

élelmiszerbolt, illetve, ha rendelkezik valamilyen saját helyi termékkel (pl. sajt, kenyér, 

házi szalámi stb.). A csomag tartalmától függően részpontozás lehetséges: 1 pont adható 

egy alapcsomagért (pl. szendvics, májkrém, gyümölcs), 2 pont, ha a csomag italt is 

tartalmaz (üdítő/tea), 3 pont abban az esetben jár, ha a csomagban a szolgáltató saját helyi 

terméke is benne van (ez esetben a 3 pont akkor is megadható, ha az alapcsomagban 

található helyi termék pl. a szendvicsben a szalámi). 

10. Kerékpáros térkép biztosítása a környékről. A kerékpáros turistának nagy biztonság 

érzetet adhat, ha a nemcsak elektronikus, mobil készülékek által tud tájékozódni, hanem a 

hagyományos módon is. A térkép jól elfér a táskájában, így a navigációs készülék 

meghibásodása esetén is biztonságosan tud a környéken tájékozódni. Az idősebb 

generáció ráadásul még minidig szívesebben használja a papíralapú térképeket. A bíráló 

adhat részpontokat, a következő esetekben: a szolgáltatónál kihelyezett papíralapú 

térképek 1 pontot érnek, ha ezeket a szolgáltató kiegészíti a szálláshelyen belül vagy a 

közvetlen környezetében kihelyezett táblával, akkor adható a kettőért együtt 2 pont. Ha 

csak a tábla található meg, nyomtatott, kis méretű térképek nincsenek, akkor a táblára is 

adható külön 1 pont. Ha a szálláshely közelében, a településen vagy a környéken is van 

egy tábla kihelyezve, azért újabb 1 pont jár, így maximálisan 3 pont adható.  

11. Közeli kerékpárutak csatlakozópontjai. Ha 20 km-en belül található, akkor 3 pontot, 

10 km-en belül 2 pontot, 5 km-en belül 1 pontot,  20 km-en kívül pedig 0 pontot ér. 

12. Környezettudatos menedzsment alkalmazása. Ökotudatos szálláshely üzemeltetés. 

Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek biztosítása esetén 1 pont jár, energiatakarékos 

megoldások alkalmazása (pl. napkollektor) 1 pont, a szálláshely berendezése 

környezetbarát anyagokból való kialakításáért (minél kevesebb műanyag használata) 1 

pont adható, vegyszermentesen művelt, saját kertből származó zöldségek, gyümölcsök, 

fűszernövényekért 1-2 pont adható. Összesen maximálisan 3 pont adható, így a bíráló az 

adottságoktól függően dönthet (ha pl. az összes szempont érvényesül, akkor 

összevonhatja azokat, és megadhatja a 3 pontot). 

13. Egészségtudatos működés (pl. helyi és/vagy bio termékek biztosítása a 

gasztronómiában, diétás étrend, egészségmegőrző program). Saját helyi termék 

önmagában 2 pontot ér, ha ez a kínálat kiegészül bármilyen egészségmegőrző 

programmal (pl. masszázs biztosított, vagy adott a jógázási lehetőség), akkor 3 pont 

adható. Az egészségmegőrző program a helyi terméktől függetlenül is pontozhatók, ez 

esetben 1 pontot érnek. Minden további lehetőség 1 pontot ér (pl. glutén érzékeny étrend, 

zsírégető étrend, cukorbetegnek étrend), de maximálisan 3 pont adható.   



 
 

14. Eurowelle útvonalak a közelben. 5 km-en belül 3 pont, 10 km-en belül 2 pont, 20 km-

en belül 1 pont, 20 km-en kívül 0 pont adható.  

15. Elsősegélynyújtás biztosítása. Komplett egészségügyi doboz, hiánytalan felszereléssel, 

megfelelő, elkülönített tárolási lehetőséggel 2 pontot ér. Ha a szolgáltató el is végzi az 

elsősegélynyújtást (pl. nem a vendégnek kell bekötöznie a sérülését), akkor megadható a 

3 pont. 

16. Kiegészítő ökoturisztikai kínálat. Az adott térség ökoturisztikai attrakcióinak csomagban 

való kínálatért 2 pont jár. Ha a szolgáltató megszervezi az odajutást, vagy lehet nála 

kedvezményesen belépőjegyet venni, akkor az 3 pontot ér. Abban az esetben, ha csak 

kihelyezett kiadványok segítik a vendég tájékoztatását, akkor 1 pont adható. 

17. Élelmiszer bolt a közelben. A kerékpáros turista nem pakolja tele előre a táskáját 

élelmiszer alapanyagokkal, hiszen nem akarja a súlyt kilométereken keresztül cipelni. HA 

a szállásadónál nincs lehetőség úti csomag rendelésére, és az egyéb étkezések sem 

biztosítottak, mindenképpen jól jön a közelben egy bolt. Részpontozás lehetséges: 1 km-

en belül 3 pont, 2 km-en belül 2 pont, 5 km-en belül 1 pont, 5 km-en kívül 0 pont. 

18. Wellness szolgáltatások. Fürdési lehetőség / jakuzzi esetén megadható egyből a 3 pont. 

Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a szolgáltatások számának függvényében 1-1 pont 

adható, de maximálisan akkor is csak 3 pont jár. 

19. Egyéb releváns szolgáltatások. A szolgáltatásonként 1 pont jár, maximálisan 3 pont 

adható. Ide tartozhatnak pl. az egyén aktív kikapcsolódását biztosító szolgáltatások (pl. 

lovagoltatás, lovas kocsikázás), a család kényelmét biztosító szolgáltatások (pl.gyermek 

játszószoba - esetleg felügyelettel).   
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