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1. Célok és alapelvek 
A kerékpáros forgalom elősegítése és nagyobb térnyerése érdekében – a kerékpárforgalom 
szervezésének területén nagyobb tapasztalattal rendelkező országok gyakorlatára is tekintettel – 
a kiemelt közlekedéspolitikai célok az alábbiak. 

1.1. Integrált közlekedési rendszer megteremtése 
A kerékpáros közlekedés a közlekedési rendszer fontos része, amelyet a közlekedési rendszerbe 
kell integrálni a biztonságos, gyors és akadálymentes kerékpáros közlekedésfeltétel-rendszer 
megteremtésével. A kerékpáros közlekedés nem „idegen test” a közlekedési rendszerben, hanem 
fontos részegység, a kerékpár pedig közlekedési eszköz. E közlekedési eszköz használatának 
lehetővé tétele alapvető cél. A kerékpár, mint közlekedési eszköz számára biztosítani kell 

• az infrastrukturális elemeket (útpálya, forgalomtechnika) 

• kombinált utazás lehetőségének megteremtését 

• kerékpár támaszok és kerékpár tárolók építését 

A kiindulás mindig hálózati szemléletű legyen. Nem feltétlenül az épített kerékpárforgalmi 
létesítmény (pl.: önálló kétirányú kerékpárút, kerékpársáv vagy gyalog- és kerékpárút) lehet a 
megoldás. Egy adott területen a biztonságos kerékpározás feltételrendszerének megteremtése 
legyen a cél, amelyet takarékos szemléletű, ugyanakkor biztonságos és a kerékpárosok céljainak 
megfelelő rendszer kialakítása a cél. Lehetővé kell tenni azt, hogy a kerékpárt össze lehessen 
kapcsolni más közlekedés eszközökkel (pl.: személygépkocsi közlekedés, vasúti közlekedés, 
autóbusz közlekedés). 

1.2. A kerékpárhasználat részarányának növelése 
A településeken alapvető célnak tekintendő az egyéni gépjármű forgalom fokozatos és céltudatos 
csökkentése, a városok emberi életre alkalmasabbá tétele a közösségi közlekedés és a kerékpáros 
forgalom részarányának növelésével. Közepes nagyságú síkvidéki településeken a 
kerékpárhasználat 30-60 %, nagyvárosokban 10-20 % részarány tekintendő elérendő 
közlekedéspolitikai célnak. A kerékpáros közlekedés minél nagyobb részesedési arányának 
elérése alapvető társadalmi érdek, mert ez hozzájárul a környezeti terhelések (zaj, rezgés, füst, 
por, káros anyagok), az energiafelhasználás csökkentéséhez, valamint az életritmus szelídebbé, 
az emberi kapcsolatok színesebbé és nyitottabbá válásához, továbbá a fizikai állapot és erőnlét 
megőrzéséhez. 

A részarány növeléséhez hozzá tartozik a tájékoztatás is, mert tudatosítani kell az emberekben 
azt, hogy élőhelyünk minősége és megőrzése olyan alapvető cél, amelyet a közlekedési eszközök 
környezet-tudatos megválasztása nagyon jelentősen befolyásol. 

1.3. A kínálati jelleg megteremtése 
A kerékpáros forgalom jelentősebb növekedése akkor várható, ha ez a közlekedési mód kínálati 
jellegűvé válik, azaz ha a kerékpáros forgalmat a biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti 
céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózatot alkotó kerékpárforgalmi létesítmények 
rendszerbe szervezetten biztosítják. A létesítmények kialakítása legyen igényes, biztonságos, és 
praktikus, hogy minél több embernek jöjjön meg a kedve a kerékpározáshoz. Ehhez az 
szükséges, hogy már a tervek magas műszaki színvonalúak, a kivitelezés pedig szakszerű és a 
lehető legmagasabb minőségi szintűek legyenek, mert csak így érhető el az igényes műszaki 
színvonal, ami valós alternatívát jelent a forgalmi sávban való közlekedéshez képest. Az ilyen 
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létesítmények – mert célszerűek, biztonságosak, magas műszaki színvonalúak – kedvet 
ébresztenek a kerékpározásra minden korosztály számára. 

1.4. A közlekedési mód szabad megválasztásának lehetővé tétele 
A közlekedők számára lehetővé kell tenni azt, hogy a különböző közlekedési módok közül a 
céljaiknak és lehetőségeiknek legmegfelelőbb közlekedési módot szabadon választhassák meg, 
és azokat a lehető legrugalmasabban kombinálni is tudják. A kerékpározás a rövidtávú utazások 
során (0,3-5,0 km között) a leggyorsabb közlekedési mód, amely hosszabb távolságok esetén a 
közösségi közlekedéssel párosítva versenyképes az egyéni gépjármű használattal szemben. 
Fontos cél a közösségi közlekedés használatának növelése érdekében az arra ráhordó kerékpáros 
forgalom lehetőségének megteremtése. Ehhez a biztonságos kerékpártárolók építése és a 
kerékpárkölcsönzés megvalósítása is alapvető fontosságú. A „kerékpárosbarát” környezet 
kialakítása és a biztonságos kerékpárhasználat lehetővé tétele – az egyéni gépjárműhasználathoz 
hasonlóan – egyben az emberek szabadabb (menetrendtől függetlenített) időgazdálkodásának 
lehetőségét is megteremti. 

1.5. „Kerékpárosbarát” közlekedési rendszer megteremtése 
A kerékpáros infrastruktúra-tervezés fő szempontjai a jövőben a következők legyenek: 

• A kerékpár a KRESZ szerint: jármű – ezért alapesetben az úton a helye (nem a járdán). 

• A kerékpáros: járművezető – viselkedjen (és viselkedhessen) úgy, hogy cserébe őt is 
annak tekintsék. 

 

A kerékpáros forgalom szervezése során tett intézkedések akkor tekinthetők sikeresnek és 
„kerékpárosbarátnak”, ha: 

• a közlekedés során a kerékpárosok a lehető legnagyobb biztonságban vannak, 

• a kerékpáros forgalom folyamatosan, kevés megállással, a lehető legrövidebb útvonalon 
haladva érhet célba, 

• a kerékpárosok gyorsan, könnyen, akadálymentesen és kényelmesen haladhatnak a 
település bármely területén, 

• a kerékpározás nincs korlátozva, hanem a feltételei: az útpálya, a biztonságos parkolás és 
a kiváló tájékoztatás biztosítottak, 

• a város vezetés és a település vállalkozói köre megérti és támogatja a kerékpáros 
közlekedés fontosságát, 

• a kerékpár a többi járművel egyenrangú szereplője a közlekedésnek (a tervezés, 
finanszírozás, fenntartás, forgalomszervezés folyamatában), 

• minden városfejlesztési és közlekedésfejlesztési projektnél vegyék figyelembe a 
kerékpárforgalmi szempontokat, 

• az önkormányzatnál, kistérségi társulásoknál a közúti hatósági és kezelői szinteken legyen 
külön felelős és elkötelezett személy a kerékpáros ügyekre – kisebb településeknél 
jelenjen meg egy önkormányzati személy feladatkörében 

• nagyobb településeken, kistérségeknél, megyéknél szakmai kerekasztalok, tájékoztatók, 
konferenciák segítsék az együttműködést a kerékpárforgalmi fejlesztésekben. 
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A kerékpárosbarát szempontokat a település valamennyi projektjében – beruházótól függetlenül 
– érvényre kell juttatni. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a közlekedési témájú projektek (új út 
építése, útfelújítás, korszerűsítés) estében kell figyelni a kerékpáros közlekedés szempontjaira, 
hanem a magasépítési projekteknél is! 

Javasoljuk a magyar települések számára, hogy csatlakozzanak európai települések 
együttműködési hálózatához (Cities for Cyclists), mely a kerékpárosbarát fejlesztésekben nyújt 
segítséget. 

Más országok, városok példáiból érdemes tanulni, de elemezni kell, hogy az egyes megoldások 
hogyan alkalmazhatóak nálunk. Azokat a megoldásokat, amit máshol már elvetettek, nem 
célszerű alkalmazni. 

Fontos látni, hogy Európában a kerékpárosbarát települések együttműködésben dolgoznak 
hosszú éveken át, és folyamatosan fejlesztik a szolgáltatásokat, a hálózatot és tanulnak 
egymástól, segítik egymás fejlesztési törekvéseit. 

1.6. A fejlesztési cél és faladat pontos megfogalmazása 
Sokszor kezdődik azzal a kerékpárforgalmi nyomvonal kialakítása, hogy „építsünk 
kerékpárutat”! Ezzel idáig semmi baj nincs, sőt üdvözlendő, hogy a város lakóiban és a város 
vezetésében megérett az felismerés, hogy a kerékpáros közlekedést fejleszteni kell! 

Ennél a gondolatnál érdemes azonban megállni, és esetleg szakember tanácsát kikérni, mert sok 
esetben az önálló, elválasztott kerékpárút, vagy kerékpársáv költséges megépítése helyett a 
kerékpáros közlekedésnek a közúti forgalomba való biztonságos bekapcsolása tekinthető a célra 
vezető megoldásnak. A rendelkezésre álló fejlesztési források egy részét infrastruktúra-
fejlesztésre, másik részét tájékoztatásra célszerű fordítani. Emellett fontos szempont, hogy a 
kerékpározásra kijelölt útfelületek ne a gyalogos felület rovására történjenek. A városi 
közlekedésfejlesztési folyamatok során fel kell vállalni a gépjárműforgalom rendelkezésére álló 
útfelület csökkentését, a közösségi, gyalogos és kerékpáros közlekedés javára. Ezzel jelentősen 
hozzájárul ahhoz, hogy a környezetkímélő utazási módok egyre nagyobb teret nyerjenek a 
településeken. 

Ezért a tervező számára kiadott diszpozíció megadása előtt indokolt egy hálózati tanulmányterv 
készítése. Ez a terv az ÚT 2-1.203 sz. Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése című Útügyi 
Műszaki Előírás szerint meghatározza a javasolt nyomvonalakat és intézkedéseket. Ez alapján 
érdemes kiválasztani a fejlesztési célokat és annak eléréséhez szükséges terveket. 

A tervezési feladat pontatlan meghatározása egészen biztosan többlet költséggel jár, ezért már a 
feladat meghatározásánál ismerni kell a tervezési szakasz hosszát, a tervezendő kerékpárforgalmi 
létesítmény fajtáját, elhelyezkedését, a szükséges hidak számát, szabad nyílását, a tervezés és az 
engedélyezés várható időigényét. 

1.7. Ajánlott döntéshozói szemlélet 
Olcsó legyen? 

Tartós legyen? 

Jól használható legyen? 

Fenntartási szempontból kedvező legyen? 
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Hogy a fenti kérdésekre „igen” válasz születhessen, ahhoz az szükséges, hogy a döntéshozói, 
tervezői és kezelői szinteken is érvényesüljenek az alábbi szempontok: 

• Először az egyszerűbb, olcsóbb megoldásokat keressük meg! 

1. Forgalomcsillapítás, sebességcsökkentés: a település egészén, vagy egyes részein. 
Ezzel a megoldással (pl.: 30-as övezet kialakítása) a kerékpárosok sebességéhez 
közelít a gépjárművek sebessége, ami forgalmi és forgalombiztonsági szempontból 
kedvező. A kis forgalmú úthálózaton kisebb sebességgel közlekedő gépjárművek 
kedvező lehetőséget teremtenek a kerékpározáshoz. 

2. Konfliktuspontok kezelése, forgalomszervezés: A kerékpárosok által használt 
nyomvonalakon meg kell keresni a veszélyes útszakaszokat és csomópontokat. 
Ezeken érdemes olyan beavatkozásokat tenni, amelyek a kerékpárosok közlekedését, 
biztonságát segítik. Különösen fontos az iskolák környéke és az oda vezető útvonalak 
vizsgálata. 

3. Kisforgalmú utak felhasználása kerékpározásra: Ha a nyomvonala megegyezik a 
kerékpáros forgalom által használt és igényelt nyomvonalakkal, akkor ezen útvonalak 
kis költséggel integrálhatók a kerékpárforgalmi hálózatba. 

 

• Ha a fenti megoldások nem vezetnek célra, vagy nem alkalmazhatóak, akkor a 
költségesebb megoldások: 

4. Az útpálya újra felosztása: Meg kell keresni azokat az útszakaszokat, amelyek túl 
szélesek. Ezekből – ha más szempontból lehetséges – vissza lehet venni közlekedési 
sávot a kerékpárosok számára. Az útpálya újra felosztása csak komplex módon 
történhet. Valamennyi közlekedő, a mozgó és az álló járművek érdekeit – így 
természetesen a kerékpárosok érdekeit is – figyelembe kell venni. 

5. Épített beavatkozások: Ezek a már ismert önálló egy vagy kétirányú kerékpárút, 
gyalog- és kerékpárút és a kerékpársáv építés. Az épített beavatkozások közül az a 
legkedvezőbb, amelyen a kerékpáros forgalom a gépjármű forgalommal 
párhuzamosan, irányhelyesen tud közlekedni. Ilyen pl. a kerékpársáv, a nyitott 
kerékpársáv, az egyirányú kerékpárút. 
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2. A kerékpározásról általában 

2.1. A kerékpározás előnyei 

A.) Gazdasági előnyök 

1.) Gazdaságélénkítés 

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése az önkormányzatok számára gazdaságilag is megtérül, 
ugyanis a kerékpáros útvonalak kiépítése elősegíti, gerjeszti a kerékpározáshoz köthető 
vállalkozások megtelepedését a nyomvonal mentén. Ilyen vállalkozás lehet kerékpárszerviz, 
kerékpárbolt, kerékpárkölcsönző, valamint vendéglátó-ipari egység (szállás, büfé, stb.). A 
vállalkozások létrejötte növeli az önkormányzatok adóbevételeit, továbbá azáltal, hogy a 
vállalkozások új munkahelyeket teremtenek, csökkentik a helyi munkanélküliséget, a település 
szociális gondjait. Mindezeken túl a helyi önkormányzatok és a lakosság számára kedvező, hogy 
a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése többnyire azokat a vállalkozásokat fejleszti, amelyek 
jobbára a helybéli lakosok tulajdonában állnak, vagyis a nyereség többsége helyben marad, és 
nem áramlik máshová. 

A fenti állításokat – több külföldi tanulmányon túl – két magyarországi kutatás eredményei is 
alátámasztják. Mindkét vizsgálatot a TANDEM Mérnökiroda Kft. készítette. 

Az Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. (ÁKMI) megbízásából 2000-ben készített 
tanulmány részletesen vizsgálta a kerékpáros fejlesztések gazdaságfejlesztő hatását a Fertő-tó 
környékén és a Dunakanyarban. A tanulmány megállapítja, hogy ahol a kerékpárforgalmi 
nyomvonal hosszabb szakaszon, regionális szinten kiépült, ott komoly gazdaságélénkítést váltott 
ki. A Fertő-tavi kerékpárút mellett fekvő – a kerékpározással összefüggésbe hozható – 
vállalkozások 41 %-a jelezte, hogy a kerékpáros forgalom növelte a bevételüket. A 
Budapest-Vác-Ipolydamásd kerékpárút mentén ugyanez a hatás azért nem jelentkezett, mert a 
kerékpárosok a megépült szakaszokat regionális kerékpárútként a kutatás idején még nem 
használhatták. Ennek hiányában a kerékpáros turisták száma csekély volt. 

 

2.1. ábra: A vállalkozások árbevételének növekedése a kerékpárút megépülése után  
a Fertő tavi régióban [%] 

Az árbevétel növekedést jelzett vállalkozók forgalom növekedésének súlyozott átlaga 
13,4 % volt, de néhány vállalkozónál előfordult 30, sőt 50 %-os növekedés is. 
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2.2. ábra: A vállalkozások árbevételének növekedése a kerékpárút megépülése után  
a Duna parti régióban [%] 

A Duna bal parti régióban is érzékelte a vállalkozók egy része a kerékpáros forgalom árbevétel 
növelő hatását, de ebben a régióban a növekedés súlyozott átlaga csak 2,6 % volt. A két régió 
között 6-szoros arány eltérést mutatnak az adatok. 

Az adatok mutatják, hogy az összefüggő, hosszabb, jól kiajánlott nyomvonalak vonzóak a 
kerékpárosok számára. 

2.) Az útfejlesztési és -fenntartási igények csökkenése 

A közúti forgalomban egy autó helyén 5 kerékpáros haladhat. Egy gépkocsi helyén pedig akár 
10-12 kerékpár is parkolhat. A számadatok mutatják, hogy a kerékpár használata elősegíti a 
meglévő úthálózat hatékonyabb kihasználását és csökkenti az új utak, parkolók építésére 
irányuló társadalmi igényeket. Ezen túlmenően a kerékpárok okozta útkárok az autókhoz 
viszonyítva elenyészőek, vagyis a kerékpározás elterjedése ritkább időközönkénti útfelújításokat 
eredményez. A jobban hasznosított, rövidebb úthálózat, illetve a közutakhoz képest kisebb helyet 
elfoglaló kerékpárutak kevesebb útkarbantartási költséget igényelnek. 

Összességében a kerékpár használata a közút- és parkoló -építés, -felújítás, valamint fenntartási 
igények csökkenésén keresztül jelentős megtakarítást eredményez az önkormányzatok számára, 
és lehetővé teszi, hogy ezeket az összegeket gazdaságélénkítésre, egészségügyre, 
környezetvédelemre, közbiztonságra, stb. fordítsák. 

3.) Energia megtakarítás 

A nem megújuló energiaforrások apadása miatt kívánatos, hogy a közlekedésen belül a kisebb 
energiafogyasztású eszközök használat kerüljön előtérbe. A kerékpározás elterjedésének 
segítésével a közlekedés energiaigényességét is csökkentjük, mert a közlekedési eszközök közül 
ez a leghatékonyabb.  

Magyarország jelentős mértékben energiahordozó-, azon belül kőolajimportra szorul. A kerékpár 
használata csökkenti az energiafüggőséget, ezáltal a külföldi kedvezőtlen gazdasági folyamatok, 
válságok kevésbé érintik hazánkat. 

4.) Az üzemeltetés személyi költségeinek csökkenése 

A kerékpár a gyaloglás után a legolcsóbb közlekedési eszköz. Kanadában kimutatták, hogy 
ugyanakkora távolságra a kerékpározás évi 180, a tömegközlekedés használata 936, az autózás 
7 800 kanadai dollárba kerül, vagyis a kerékpár 43-szor kevesebb pénzt igényel, mint az autó. 

Amennyiben megteremtjük a kerékpár biztonságos használatának feltételeit, és ennek 
következtében többen kerekeznek, úgy elősegítjük a családok közlekedésre fordított költségeinek 
csökkentését. Megtakarításukat így más, értelmesebb célokra fordíthatják. 
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5.) Az épületek védelme 

Az utakon több kerékpáros, kevesebb autó jelenléte csökkenti a személygépkocsik által 
kibocsátott káros anyagot, a zajt, a rezgést, és ez által mérsékeli az utak mellett található épületek 
károsodását. Ritkábban kell felújítani a házakat, mely jelentős megtakarításokat jelent az épület 
tulajdonosai, így magánszemélyek, önkormányzatok számára. 

B.) Társadalmi előnyök 

6.) A közösségi kapcsolatok erősödése és a közlekedési morál javulása 

A kerékpár kis sebességű, nyitott közlekedési eszköz, amely alkalmas arra, hogy használója 
közvetlen kapcsolatban maradjon az emberekkel, az épített és természetes környezettel, továbbá 
a kerékpáros infrastruktúra nem választja el a lakóközösségeket. 

Ezzel szemben az autó – gyorsasága és zártsága miatt – többnyire nem ad lehetőséget 
vezetőjének szorosabb kapcsolat kialakítására környezetével. Az esetek többségében a gépkocsi 
vezetője áthajt kocsijával az adott területen, így számos érdekes részletet nem vesz észre, és 
nincs módjában emberi érintkezéseket kialakítani. 

Mindezeken túl az autóutak építése sokszor leépíti a helyi közösségeket, hiszen egyrészt 
fizikailag kettéválasztja a lakókat (forgalmas utakon, különösen autópályákon csak több 
kilométerenként lehet átkelni, így a korábbi ismerősök az út megépítése után csak hosszabb 
kerülővel látogathatják meg egymást), másrészt az autósok többsége kevesebb időt képes szánni 
az emberi kapcsolatokra. Bár látszólag az autót használók gyorsabban és szabadabban 
közlekednek, de a valóságban – az autó fenntartásának idő- és pénzigényessége miatt – időt nem 
takarítanak meg vele. 

7.) Az utazási lehetőségek bővülése 

A kerékpározás olyan társadalmi csoportok számára is hozzáférhető, amelyek különböző okok 
miatt nem vezethetnek autót. Ezek közé tartoznak 

• a gyerekek, akik nem kaphatnak jogosítványt, és sok esetben a szüleikre vannak utalva 
közlekedésük során; 

• a kis jövedelműek, akik nem engedhetik meg maguknak a gépkocsi használatát, de sok 
esetben még a közösségi közlekedés használatát sem; 

• valamint számos nő, akik az egy kocsival rendelkező családban kocsi nélkül maradnak, 
mivel a férfi viszi el az autót. 

Amennyiben megteremtjük a kerékpár biztonságos használatának feltételeit, úgy összességében 
a társadalom mobilitását is növeljük. Megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a közlekedési 
szempontból hátrányos helyzetű csoportok nagyobb eséllyel kapcsolódhassanak be a társadalmi 
és gazdasági folyamatokba. Különösen fontos ez olyan településeken, ahol nem megfelelő a 
közösségi közlekedés. 

C.) Környezetvédelmi előnyök 

8.) A károsanyag-kibocsátás mérséklődése 

A kerékpár – a fékek és a gumik kopásán keresztül – jelentéktelen mennyiségű káros anyagot 
bocsát ki. Ebből következik, hogy amennyiben elősegítjük a kerékpározás feltételeinek javítását, 
a kerékpározás előtérbe kerülését, akkor hozzájárulunk a közlekedésből származó levegő-, talaj- 
és a vízszennyezettség csökkentéséhez. 
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Ennek szükségességét az alábbi adatok támasztják alá: hazánkban az emberi tevékenység 
következtében kibocsátott szén-monoxid 83 %-a, a nitrogén-oxidok több mint 50 %-a, a 
szénhidrogének 75 %-a személygépkocsikból származik. A kibocsátott káros anyagok között 
több olyan aromás szénhidrogén található – például a benzapirén –, ami fokozottan rákkeltő 
vegyület. 

9.) A zajszint csökkenése 

A kerékpár – a csengetést, a kiküszöbölhető lánccsörgést és a gumi aszfalttal történő súrlódását 
leszámítva – nem okoz zajt. 

A közutak mentén sokszor a zaj mértéke meghaladja a megengedett értéket. Hazánkban például 
az elsőrendű utak mellett a határérték 65 dba, miközben a mért zajszint csúcsforgalomban 
sokszor 70-80 dba. 

A zaj káros hatása a lakosoknál kisebb terhelés esetén alvatlanság, fáradtság formájában 
jelentkezik. Jelentősebb zajterhelés során vérkeringési problémákat és halláskárosodást idézhet 
elő, valamint hozzájárulhat depresszió kialakulásához is. 

10.) A hulladékmennyiség mérséklődése 

A kerékpárgyártás során kb. 250-szer kevesebb hulladék keletkezik, mint a gépkocsik 
előállításakor. Amennyiben a kerékpározás lehetőségeinek bővítésével elősegítjük azt, hogy 
családok ne vegyenek második autót, úgy hozzájárulunk egyúttal a hulladékmennyiség 
csökkentéséhez. 

11.) A környezeti károk csökkenése 

A kerékpározás nem vált ki nagyobb természeti károkat, mert egyrészt a kerékpáros 
infrastruktúra kevesebb helyet vesz el a természettől, másrészt a kétkerekűek kevés állatot ütnek 
el, növényt taposnak le. Körültekintő kerékpározással még a békák, a csigák és a nagyobb testű 
rovarok is kikerülhetőek. 

Ezzel szemben a közutak komoly természeti károkat okozhatnak azáltal, hogy akadályozzák az 
állatok vándorlását, és ezzel összefüggésben állatok sokasága válik az autók áldozatává. 
Kiemelten veszélyeztetettek a hüllők, ugyanis őket éjszakánként vonzza a melegebb útburkolat, 
és így pusztulásuknak nagyobb az esélye. 

Az autók természetvédelmi károkozására jellemző példa, hogy kora tavasszal a kétéltű fajok egy 
része, így például a barna varangyok a téli menedéket nyújtó erdőkből ezrével vándorolnak a 
szaporodási helyük felé, és amennyiben vonulási útjukat közút keresztezi, úgy százával 
pusztulnak el a gépkocsik miatt. 

D.) Egyéb előnyök 

12.) A térfoglalás mérséklődése 

Ökológiailag értékes területeken és zsúfolt városokban kívánatos, hogy a közlekedés minél 
kisebb területet vegyen igénybe. Tekintve, hogy egy 2×1 sávos autóút terület szükséglete – nem 
kizárólag a szűk értelemben vett útfelületet figyelembe véve – szélességben 15 méter, míg a 
kerékpárúté 4 méter, továbbá egy autó helyén több kerékpár közlekedhet illetve tárolható, ezért a 
kerékpározás népszerűsége hatékonyabbá teszi a terület-felhasználást, csökkenti a közlekedés 
területigényét. Mindezeken keresztül a közlekedés kevesebb helyet foglal el az emberek, állatok 
és növények elől. 
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Természetesen nem úgy vetődik fel a kérdés, hogy autóutat vagy kerékpárutat építsünk. Ehelyett 
az a kérdés, hogy amennyiben egyre többen kerékpároznak, és így az adott időszakban 
kevesebben ülnek autóban, akkor ez csökkenti-e a közútfejlesztési szükségleteket. Ez utóbbira 
egyértelműen igen a válasz. 

13.) A fenntartható területfejlesztés előmozdítása 

A kerékpár használata elősegíti, hogy a települések tradicionális központjaiban a közszolgálati 
funkciók, üzletek, szórakozóhelyek megmaradjanak. Ezzel szemben az autó a széttelepedési 
folyamatot gerjeszti. A bevásárlóközpontok, munkahelyek a központtól egyre távolabb és 
távolabb létesülnek, ezáltal elszívják a beruházásokat a belső településrészektől. A terjeszkedési 
folyamat felszabdalja az adott területet, veszélyeztetve ezzel többek között az ökológiai 
hálózatot. 

14.) Az egészségmegőrzés elősegítése 

A nem versenyszerű kerékpározás az egyik legegészségesebb formája a sportnak és a 
közlekedésnek. Kutatások megállapították, hogy a rendszeres kerékpározás jelentősen csökkenti 
a keringési rendellenességek kialakulásának veszélyét. 

A kerékpározás – a többi testmozgáshoz hasonlóan – az endorphin hormonok (több hormon 
gyűjtőneve) hatásán keresztül eufórikus állapotot vált ki. Ezek a hormonok tulajdonképpen 
természetes drogok, ugyanezek lépnek működésbe, amikor valaki súlyosan megsérül, és 
közvetlenül a baleset után nem érez fájdalmat. 

Ezzel szemben az autózás nem teszi lehetővé a testmozgást, továbbá a helytelen testtartás, illetve 
a rossz állapotú utak könnyen okozhatnak gerincproblémákat. 

Szintén figyelmet érdemel az a tény, hogy közlekedés során a kerékpárosok tüdejébe a 
gépkocsivezetőkéhez képest kevesebb légszennyezőanyag jut be, így nitrogén-dioxid esetében 2-
szer, szén-monoxid esetében 2,5-szer kevesebb. 

15.) A balesetek számának csökkenése 

A kerékpározás térhódítása önmagában a közlekedési balesetek számának csökkenését 
eredményezi, ugyanis annak ellenére, hogy kerékpárral is lehet súlyos, sőt halálos balesetet 
okozni, de sebességéből, méretéből és súlyából eredően lényegesen kisebb veszélyt jelent a többi 
közlekedőre nézve, mint pl. egy személygépkocsi. 

Mindazonáltal a kerékpáros – védtelenségénél fogva – a közlekedési balesetek során gyakran 
súlyosan megsérül. A kerékpáros balesetek száma jelentősen csökkenthető a közutak 
forgalmának csillapításával, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével és nem utolsó sorban a 
közlekedők szemléletének átformálásával, a közlekedési szabályok betartásának szigorúbb 
ellenőrzésével. 

A közúti közlekedési balesetekben megsérült és meghalt személyek számát mutatja a 2.3. ábra 
2001 és 2009 között. A diagramból megállapítható, hogy a közúti balesetekben sérült és meghalt 
személyek száma 2006-tól csökkenő tendenciát mutat. Kizárólag a kerékpárosokat tekintve, 
viszont növekedés figyelhető meg. 
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2.3. ábra: Közúti közlekedési balesetekben megsérült és meghalt személyek száma (2001-2009) 

Egy dániai kutatás szerint1 a közlekedés közvetett hatásai miatt 10-szer többen halnak meg, mint 
magukban a közlekedési balesetekben. Ez az arány Magyarországon valószínűleg lényegesen 
nagyobb lehet, bár erre vonatkozó hazai kutatás még nem készült. A kerékpáros közlekedés 
növekvő aránya kedvezően hat a közlekedésbiztonságra, mert a gépjármű vezetők és a 
kerékpározók egyre inkább megtanulják az együttműködést, az egymásra figyelést. Ez a hatás az 
egész település közlekedésbiztonságát javítja. 

 

2.4. ábra: A kerékpáros halásos balesetek számának trendje a megtett távolság függvényében 

16.) A kerékpár gyorsabb, vagy a személygépkocsi?  

A forgalmi dugók következtében nagyobb városok jelentős részében, így Londonban, Párizsban, 
Tokióban az autók átlagsebessége kb. 10 km/h, vagy az alatti. Ezzel szemben a kerékpáré 
átlagosan 15 km/h, tehát ezekben a városokban a kerékpár gyorsabb az autónál! 

                                                 
1 CTC Charitable Trust, Safety In Numbers, www.ctc.org.uk 
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A nemzetközi tapasztalatokat egy 1995-ös budapesti közlekedési verseny is megerősíti, 
amelynek során a város különböző külső pontjairól egyszerre indult kismotoros, 
személygépkocsi, kerékpáros, valamint közösségi közlekedő a Belvárosba. A közel 15 km-es 
távolságon a kerékpár néhány percet rávert az személygépkocsira! 

Természetesen hosszabb távon, átlagos viszonyok közepette az autó gyorsabb a kerékpárnál. 

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a kerékpározás térhódítása az önkormányzatok számára is 
jelentős haszonnal jár. Mindenekelőtt a kerékpáros beruházások – élénkítve a helyi gazdaságot – 
egyrészről növelik az önkormányzat adóbevételeit, másrészről enyhíthetik a foglalkoztatási 
gondokat. A kerékpározás elterjedése csökkenti az útépítési, felújítási és fenntartási igényeket, 
amely megtakarításokat jelent a településeknek. Ezen túlmenően a több kerékpáros, a kevesebb 
autó a közlekedés károsanyag- és zajkibocsátását mérsékelve javítja az életminőséget és 
csökkenti az épületek károsodását. 

2.2. A kerékpározás hátrányai 
Számos érvet hoztunk fel a kerékpár mindennapi használata mellett, azonban felvetődik a kérdés: 
ha mindez igaz, akkor hazánkban miért nem használják többen a kerékpárt a mindennapokban, 
különösen olyan településeken, – elsősorban városokban –, ahol használata több hasznot 
(levegőminőség javulása, zsúfoltság csökkenése, stb.) biztosítana a magánszemélyeknek és a 
közösségeknek? 

Amikor megkérdezzük az embereket, hogy miért nem kerékpároznak, akkor általában a 
következő válaszokat kapjuk: 

• kerékpározás közben szennyezett levegőt szívhatunk be; 

• a kerékpár védtelenebb a balesetben; 

• féltik a kerékpárt, mert azt könnyű ellopni; 

• nagyobb csomagokat nem, vagy csak nehezen lehet szállítani kerékpáron; 

• a kerékpár használata közben koszosak és izzadtak lesznek; 

• kerékpárnak rossz a társadalmi megítélése, lenézik azt, aki gépkocsi helyett kerékpárral 
közlekedik; 

• KRESZ ismeret hiánya; 

• a közlekedők nem tartják be közlekedési szabályokat, különösen a kerékpárosokkal 
szemben; 

• kerékpározás hatósugara korlátozott; 

• kerékpározás időjárás-függő; 

• stb. 

A válaszokból és a tapasztalatokból azt a következtetést lehet egyértelműen levonni, hogy 
amennyiben a kerékpáros infrastruktúrát fejlesztjük, a közlekedési morált – a szemléletformálás 
és a közlekedési szabályok betartásának hatékonyabb ellenőrzése útján – javítjuk, akkor a 
jelenleginél többen és többször kerékpároznak majd. A kerékpározás egyes hátrányai pedig 
közömbösíthetőek, leküzdhetőek, sokszor egészen egyszerű módszerekkel. Így az izzadás, 
bekoszolódás ellen a kerékpáros védekezhet szellős ruhával vagy nadrágcsipesz használatával. A 
kerékpár szállítási teljesítményének növelését pedig elérheti kerékpáros kosár vagy utánfutó 
felszerelésével. 
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2.3. A kerékpárforgalom főbb jellemzői 
A kerékpárforgalom jellegét tekintve több igen eltérő csoportot figyelhetünk meg (túrázók, 
versenyzők, munkába járó kerékpárosok, vasárnapi családos sétabiciklizők, kerékpáros 
futárszolgálat, terep kerékpárosok, BMX-es gyerekek stb.), ezek azonban alapvetően két fő pólus 
köré csoportosíthatóak: az ún. hivatásforgalom és a szabadidős kerékpárforgalom táborába. 

• A kerékpár közlekedési eszközként való használata, a munkába, iskolába járás, 
kerékpárral történő munkavégzés tehát a napi közlekedési igények lebonyolítása. Ez a 
fajta kerékpárforgalom az elmúlt évtizedekben töretlenül jelen volt a kisebb 
településeken, de az utóbbi időben mind erősebben jelentkezik a városokban is, az 
autóközlekedési gondok olcsó és hatékony alternatív megoldásaként. 

• Ettől teljesen eltérő jellegű az ún. szabadidős kerékpárforgalom: a mozgás élvezetéért, a 
családdal a természetben eltöltött szabadidő élményéért és az egészségvédelem céljából 
végzett kerekezés. Egyre népszerűbb a régiókat, sőt akár országhatárokon átnyúló 
útvonalakat is bejáró kerékpáros turizmus. A közlekedés célú kerékpáros forgalommal 
szemben a szabadidős kerékpározás önmagában igen széles skálát ölel fel, az országúti 
versenyzéstől az erdei kerékpározáson át a családi sétabiciklizésig. Ezen a téren 
világszerte 10-15 éve töretlen növekedés tapasztalható, és elmondhatjuk, hogy mára 
hazánkban is széles körben elterjedt divat lett a biciklizés. Hétvégeken a városokból 
kivezető utak tele vannak kerékpárosokkal. 

A két különböző forgalomtípus között több szempontból igen lényeges különbségek vannak, a 
továbbiakban ezeket elemezzük. 

Utazási távolság 

Az utazási távolság tekintetében az ún. közlekedés célú kerékpározás helyi, elővárosi 
közlekedésben jelenik meg, az utazási távolság jellemzően 1 és 5 km közé esik. Ugyanakkor a 
szabadidős kerékpárforgalomban – jellegéből adódóan – ennél hosszabb távolsággal kell 
számolnunk (5 km kerékpározás kb. 20 perces mozgást jelent), de egy valamirevaló túraútvonal 
hossza legalább 20-80 km. A fejlettebb országokban nem ritkák a több száz km-es kerékpározási 
hosszak sem. 

Gyakoriság és időtartam 

A kerékpározás gyakorisága és időtartama eltérő a két forgalom esetén: míg az ún. közlekedési 
célú kerékpározás szinte minden nap jelentkezik (méghozzá általában ugyanazon az útvonalon, a 
lakó- és a munkahely között naponta kétszer), addig a szabadidős forgalom döntően a nyári 
hónapokra és hétvégére korlátozódik. A hivatásforgalomra jóformán egész évben számítani kell, 
a havas és fagyos napokat kivéve, ezzel szemben a hétvégi turizmus márciustól októberig 
jellemző, a nyári idegenforgalmi csúcs pedig július-augusztusban jelentkezik. 

Résztvevő személyek 

A kerékpárforgalomban résztvevő személyek szempontjából is lényeges különbség mutatkozik: 
az ún. közlekedési célú kerékpározás során a helyi lakosok közlekednek. Emellett egyre többen 
járnak naponta a munkahelyükre is két keréken. 

A szabadidőben űzött sportolás jellegű kerékpározás döntően a városlakó, viszonylag jó 
körülmények között élő, az egészségmegőrzésre gondot fordító lakossági csoportokra jellemző, 
amelyekben a fiatalok mellett a nyugdíjas korig szinte mindegyik korosztályt megtalálhatjuk. 
Ezen a téren a helyi lakosok mellett jelentős hazai és külföldi vendégforgalomra lehet számítani. 
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3. A magyarországi kerékpáros civil szervezetek rövid bemutatása 
A kerékpáros civil szervezeteket a kerékpáros közlekedés több területén az önkormányzatok 
partnerei, segítő társai lehetnek. Ezek a szervezetek képviselik a kerékpárral közlekedők, túrázók 
és sportolók érdekeit és szervezik közösségi életüket, eseményeiket. Különleges, „kerékpáros 
szempontú” helyismerettel rendelkeznek és ismerik a kerékpárral közlekedők közlekedési 
szokásait, ezért célszerű bevonni őket az előkészítés és a megvalósítás folyamatába. 

A civil szervezeteknek egy része ma már szakmai ismeretekkel is rendelkezik. Ezért, és a már 
említett különleges helyismeret miatt legalább véleményezési jogkörben és/vagy a kerékpározás 
népszerűsítése érdekében célszerű együttműködni velük. 

A civil szervezetek szerepe: 

• a kerékpáros közlekedési igények és problémák feltárása, összegyűjtése; 

• javaslattétel kerékpáros útirányokra és kerékpáros létesítményekre; 

• a tervezés folyamatában konzultáció a kerékpározók szempontjairól és azok érvényesítési 
lehetőségeiről; 

• visszajelzés a fejlesztések hatékonyságáról; 

• üzemeltetési tapasztalatok gyűjtése; 

• a létesítmények állapot-vizsgálata kerékpározók szemszögéből; 

• a kerékpáros közlekedés népszerűsítése; 

• kerékpáros programok, akciók, események szervezése. 

Az országosan kerékpáros kérdésekkel foglalkozó (bejegyzett és nem bejegyzett) szervezetek 
bemutatása (ABC sorrendben): 

Bringaút Egyesület 

• Tagság: 

o Magánszemélyek az ország egész területén 

• Funkciók, működési területek: 

o Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés segítése 

o Kerékpáros infrastruktúra ellenőrzése 

• Az együttműködés lehetséges területei: 

o Kerékpáros létesítményfejlesztési projektek szakértői segítése, ellenőrzése  

o Kerékpáros infrastruktúra állapotának ellenőrzése, felmérése 

Critical Mass 

• Tagság: 

o Nem bejegyzett szervezet, hanem mozgalom, interneten szerveződő közösség, mely 
több tízezer főt mozgat meg évente kétszer Budapesten és a nagyobb városokban. 

• Funkciók, működési területek: 

o Kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó lobby 

o Események szervezése 

• Az együttműködés lehetséges területei: 
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o A szervezők az önkormányzatokkal együttműködő partnerként a Magyar 
Kerékpárosklubot jelölték meg 

Kerékpáros Magyarország Szövetség 

• Tagság: 

o Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége, Magyar Kerékpársportok Szövetsége, 
Városi Biciklizés Barátai, Bringaút Egyesület, Kerékpár Ipari és Kereskedelmi 
Szövetség, Ökotárs Alapítvány, Energiaklub, Balatoni Kerékpáros Turisztikai 
Szövetség 

• Funkciók, működési területek: 

o Civil szervezetek összefogása, tevékenységük koordinálása ernyőszervezetként 

o Kerékpáros közlekedés, turizmus, rekreáció területén projektek menedzselése 

• Az együttműködés lehetséges területei: 

o Kerékpáros infrastruktúrafejlesztés és népszerűsítés. 

o Kerékpáros turisztikai projektek. 

Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség 

• Tagság: 

o Kerékpárgyártók és Kereskedők 

• Funkciók, működési területek: 

o A kerékpár ipar és kereskedelem területén működő cégek összefogása 

• Az együttműködés lehetséges területei: 

o Kerékpár kereskedelemhez és gyártáshoz kapcsolódó lobby tevékenyég 

o A tagsággal szponzori együttműködés 

Magyar Kerékpárosklub 

• Tagság: 

o Kb. 1000 magánszemély 

• Funkciók, működési területek: 

o Lobby, érdekképviselet 

o Intenzív médiajelenlét, kommunikáció 

o Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés 

o Kerékpározás népszerűsítése 

o Kerékpáros turizmus 

• Az együttműködés lehetséges területei: 

o Kerékpáros infrastruktúrafejlesztés ellenőrzése, segítése 

o Kerékpározást népszerűsítő események, akciók 

Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége 

• Tagság: 

o Helyi egyesületek, melyekben kb. 3000 sportoló kerékpározik  
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• Funkciók, működési területek: 

o Országos kerékpáros túramozgalom koordinálása 

o Kerékpáros turizmus 

• Az együttműködés lehetséges területei: 

o Kerékpáros turisztikai projektek, események. 

Magyar Kerékpársportok Szövetsége 

• Tagság: 

o Helyi egyesületek, melyekben kb. 1200 sportoló kerékpározik  

• Funkciók, működési területek: 

o Országos kerékpársport versenyrendszer működtetése 

o Utánpótlás nevelés 

o Szakmai koordináció 

• Az együttműködés lehetséges területei: 

o Kerékpársport események, kerékpársport utánpótlásának nevelése. 

Ökotárs Alapítvány 

• Tagság: 

o Alapítványi működési forma - kurátorok 

• Funkciók, működési területek a kerékpározáshoz kapcsolódóan: 

o Fenntartható vidékfejlesztés a „Zöld utak” kapcsán 

• Az együttműködés lehetséges területei: 

o Kerékpárosturizmus – zöld utak fejlesztéséhez módszertani segítség 

Városi Biciklizés Barátai 

• Tagság: 

o Közel 1000 magánszemély 

• Funkciók, működési területek: 

o Lobby, érdekképviselet 

o Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés 

o Kerékpározás népszerűsítése 

• Az együttműködés lehetséges területei: 

o Kerékpáros infrastruktúrafejlesztés ellenőrzése, segítése 

o Kerékpározást népszerűsítő események, akció 

 

A fentiek közül jogi személyiséggel rendelkező (bejegyzett) országos kerékpáros civil 
szervezetek elérhetőségeit a 13.2 fejezet tartalmazza. 

 



22/152 

4. Kerékpározás integrálása a területi és a települési fejlesztési 
rendszerekbe  

A kerékpáros közlekedés területi és település fejlesztési tervekbe integrálása azzal kezdődik, 
hogy az egyes utakat hálózati osztályba kell sorolni. A jelenleg is érvényes „19/1994. (V. 31.) 
KHVM rendelet a közutak igazgatásáról” tartalmazza az önkormányzati és országos közutak 
besorolását és a kategóriáit. 

Tény, hogy a rendelet kiadása óta elvileg csak az önkormányzatok a célszervezetei a kerékpáros 
hálózatok fejlesztési megvalósításának, valamint a fenntartási kötelezettségek végrehajtásának. 
Az azonban nyilvánvaló a rendeletből, hogy az egyes közlekedési létesítmények – ezen belül a 
kerékpárforgalmi létesítmények – egy hierarchikus rendszer egymással összefüggő elemei. 
Ebből következően szigorú, következetes és összetett gondolkodást és vizsgálatokat igénylő 
feltétel rendszer figyelembe vételével lehet a rendszertagok jellemzőinek, vagy bővítésének 
változásait kezdeményezni. A rendelet szövege: 

 
„2. § (1) Az állam tulajdonában lévő közutak az országos közúthálózatba tartoznak. Az országos 
közutakat úthálózati szempontból - jelentőségük és forgalmi jellemzőik alapján - a következő 
hálózati útosztályok (a továbbiakban: útosztály) valamelyikébe kell besorolni: 
 
a) gyorsforgalmi utak (külterületi, belterületi): 
aa) autópályák, 
ab) autóutak, 
ac) gyorsforgalmi utak csomóponti elemei; 
b) főutak (külterületi, belterületi): 
ba) elsőrendű főutak, 
bb) másodrendű főutak; 
c) mellékutak (külterületi, belterületi): 
ca) összekötő utak, 
cb) bekötőutak, 
cc) állomáshoz vezető utak, 
cd) gyorsforgalmi utak pihenőhelyi útjai, 
ce) egyéb országos közutak (csomóponti ágak, parkolóhelyi utak és kerékpárutak). Egyéb 
országos közutak (csomóponti ágak, parkolóhelyi utak és kerékpárutak) 

Nem gyorsforgalmi utak - minimum 30 méter hosszú - csomóponti ágai, továbbá delta átkötések, 
parkolóhelyi utak és kerékpárutak. 
 
(2) Az önkormányzatok tulajdonában levő közutak a helyi közúthálózatba tartoznak. A helyi 
közutakat úthálózati szempontból - jelentőségük és forgalmi jellemzőik alapján - a következő 
útosztályok valamelyikébe kell besorolni: 
 
a) belterületi közutak: 
aa) belterületi gyorsforgalmi utak, 
ab) belterületi elsőrendű főutak, 
ac) belterületi másodrendű főutak, 
ad) gyűjtőutak, 
ae) kiszolgáló és lakóutak, 
b) külterületi közutak; 
c) kerékpárutak; /Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ideértve a gyalogosok és a 
kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is)./ 
d) gyalogutak és járdák.” 
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„(7) A helyi közútnak a 2. § (2) bekezdésében meghatározott útosztályok valamelyikébe történő 
besorolása - a településrendezési tervvel összhangban - a közút kezelőjének a feladata” 

 

Az elmúlt évben készült ugyan több tanulmány is a fenti kategóriák kerékpárutakra vonatkozó 
szakaszainak pontosítását és felülvizsgálatát javasolta, azonban érdemi lépés csak a közlekedés 
rendszerelvű működtetésének érvényesítésével tehető. 

A 19/1994. KHVM rendeletből az egyértelműen kitűnik, hogy a szakmai és szervezeti logika a 
kerékpáros létesítmények fejlesztését csak hálózati és infrastrukturális kapcsolati rendszerben 
tartja elképzelhetőnek, biztonságosnak és eredményesnek. 

A közutakhoz kapcsolódó bármilyen fejlesztés, vagy tervezés a kategória besoroláshoz tartozó 
előírások figyelembe vételének kötelezettségét jelenti. De az ilyen fajta elhatározások nemcsak 
ágazati determinációk függvényei, hiszen a közutak, mint infrastruktúra elemek csak egyik 
összetevőjét jelentik a település- és területfejlesztési tevékenységeknek. 

A terület- és településfejlesztések szakmai- és rendszerhierarchiai alapját a település és 
területrendezési tervekre vonatkozó törvényi és szabvány előírások tartalmazzák. Ez az alábbi 
fokozatok szigorú érvényesítését jelenti, az országos szinttől indulva a települési szintig 
bezárólag.  

„A 2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről”  nyitja a hierarchiai 
érvényesítési sorát. Ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb szintű rendezési tervek nem 
tartalmazhatnak ezekkel ellentétes javaslatokat. A tervkészítés mai gyakorlata és jóváhagyási 
folyamata azonban joggal veti fel a mérnöki szakma igényét a tv. aktualizálására, többszintes 
eljárási és érdekérvényesítési igényt jelezve, főleg a helyi érdekek megjelenítésére és érdemi 
figyelembe vételének érvényesíthetőségére. 

A törvény célja: 

„1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület felhasználásának 
feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a 
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, 
értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.” 

 

4.1. ábra: Gyorsforgalmi és főúti hálózat részlet 
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4.2. ábra: Országos Vasúti Törzshálózat részlete 

 

4.3. ábra: Az Országos kerékpárút törzshálózat elemeinek térképe 

1. Felső-Dunamente kerékpárút 

1.A (Szlovákia és Ausztria)–Rajka–Bezenye–Mosonmagyaróvár–Halászi–Darnózseli–Hédervár–Ásványráró–Dunaszeg–
Győrladamér–Győrzámoly–Győrújfalu–Győr–Vének–Gönyű–Komárom–Almásfüzitő–Dunaalmás–Neszmély–Süttő–
Lábatlan–Nyergesújfalu–Tát–Esztergom–Pilismarót–Dömös–Visegrád–Dunabogdány–Tahitótfalu–Leányfalu–
Szentendre–Budapest 

1.B (Szlovákia és Ausztria)–Komárom–(Szlovákia) 

1.C  Pilismarót–Szob–Nagymaros–Verőce–Vác–Göd–Dunakeszi–Budapest 

2. Északkeleti határmente kerékpárút 
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2.A (Szlovákia)–Szob–Kemence–Balassagyarmat–Szécsény–Salgótarján–Cered–Ózd–Bánréve–Aggtelek–Jósvafő–
Szalonna–Hidasnémeti–Gönc–(A 4. sz. Tiszamente kerékpárút Gönc és Sátoraljaújhely közötti szakasza)–
Sátoraljaújhely–Pácin–Záhony–Zsurk–Lónya–Vásárosnamény–Tarpa–Szatmárcseke–Tiszacsécse–Tiszabecs–(Ukrajna) 

2.B Szécsény–(Szlovákia) 

2.C  Bánréve–(Szlovákia) 

2.D Záhony–(Ukrajna) 

3. Kelet-magyarországi kerékpárút 

3.A Budapest–Fót–Mogyoród–Szada–Gödöllő–Zagyvaszántó–Gyöngyöspata–Gyöngyös–Markaz– 

3.B Nyírábrány–(Románia) 

3.C  Csengersima–(Románia) 

4. Tiszamente kerékpárút 

4.A (Szlovákia)–Tornyosnémeti–Hidasnémeti–Gönc–Telkibánya–Bózsva–Pálháza–Füzérradvány–Mikóháza–
Sátoraljaújhely–Sárospatak–Bodrogolaszi–Vámosújfalu–Olaszliszka–Szegilong–Szegi–Bodrogkisfalud–
Bodrogkeresztúr–Tarcal–Tokaj–Tiszaladány–Tiszatardos–Tiszalök–Tiszadada–Tiszadob–Tiszaújváros–Tiszapalkonya–
Tiszatarján–Tiszakeszi–Ároktő–Tiszadorogma–Tiszabábolna–Poroszló–Sarud–Kisköre–Tiszasüly–Kőtelek–Nagykörű–
Szolnok–Tószeg–Tiszavárkony–Tiszajenő–Tiszakécske–Lakitelek–Tiszaalpár–Csongrád–Baks–Ópusztaszer–
Sándorfalva–Szeged–Röszke–(Szerbia) 

4.B (Szlovákia)–Hollóháza–Füzérkomlós–Bózsva 

4.C  Sátoraljaújhely–(Szlovákia) 

4.D Tiszaújváros–Tiszacsege–Tiszafüred–Abádszalók–Kisköre 

5. Dél-alföldi határmente kerékpárút 

5.A Debrecen–Létavértes–Biharkeresztes–Sarkad–Gyula–Lőkösháza–Battonya–Mezőhegyes–Tótkomlós–Orosháza–
Hódmezővásárhely–Szeged–Mórahalom–Tompa–Bácsalmás–Nagybaracska–Mohács 

5.B Biharkeresztes–Ártánd –(Románia) 

5.C  Nagybaracska–Dávod–(Szerbia) 

6. Alsó-Dunamente kerékpárút 

6.A Budapest–Dunaharaszti–Taksony–Dunavarsány–Majosháza–Ráckeve–Dömsöd–Dunavecse–Dunaegyháza–Solt–
Dunapataj–Ordas–Dunaszentbenedek–Uszód–Foktő–Fajsz–Baja–Szeremle–Dunafalva–Mohács–Kölked–(Horvátország) 

6.B Budapest–Érd–Százhalombatta–Tököl–Szigethalom–Dunavarsány 

6.C  Mohács–Hercegszántó–(Szerbia) 

7. Délnyugat-magyarországi kerékpárút 

7.A Budapest–Biatorbágy–Etyek–Nadap–Sukoró–Pákozd–Székesfehérvár–Balatonfőkajár–Siófok–Szántód–Balatonföldvár–
Balatonlelle–Balatonboglár–Fonyód–Keszthely–Sármellék–Zalakaros–Nagykanizsa–Kaszó–Nagyatád–Berzence–
(Horvátország) 

7.B Nadap–Velence–Gárdony–Pákozd 

7.C  Balatonfőkajár –Balatonfűzfő–Balatonalmádi 

7.D Keszthely közigazgatási területén a 7.A és 8.A kerékpárutak összekötése 

8. Északnyugat-dunántúli kerékpárút 

8.A Győr–Pannonhalma–Csesznek–Zirc–Veszprém–Balatonalmádi–Balatonfüred–Badacsonytomaj–Szigliget–Keszthely–
Hévíz–Zalabér–Zalaegerszeg–Zalalövő–Őriszentpéter 

8.B Balatonfüred–Tihany 

9. Dunántúli határmenti kerékpárút 

9.A Kölked–Sátorhely–Majs–Lippó–Kislippó–Magyarbóly–Villány–Villánykövesd–Palkonya–Újpetre–Vokány–
Nagytótfalu–Kisharsány–Siklós–Matty–Kisszentmárton–Vejti–Piskó–Zaláta–Drávasztára–Felsőszentmárton–
Szentborbás–Tótújfalu–Potony–Drávagárdony–Drávatamási–Barcs–Péterhida–Babócsa–Bolhó–Heresznye–Vízvár–
Somogyudvarhely–Berzence–Gyékényes–Zákány–Őrtilos–Murakeresztúr–Molnári–Letenye–Bázakerettye–Tormafölde–
Szécsisziget–Lenti–Rédics–Resznek–Nemesnép–Szentgyörgyvölgy–Velemér–Magyarszombatfa–Bajánsenye–
Őriszentpéter–Szalafő–Apátistvánfalva–Magyarlak–Rábagyarmat–Rátót–Csákánydoroszló–Pinkamindszent–
Szentpéterfa–Pornóapáti–Felsőcsatár–Narda–Bucsu–Bozsok–Velem–Kőszeg–Horvátzsidány–Csepreg–Szakony–Zsira–
Sopronhorpács–Egyházasfalu–Lövő–Röjtökmuzsaj–Nagylózs–Fertőhomok–Fertőd–Sarród–Jánossomorja–Várbalog–
Hegyeshalom–Bezenye 

9.B Siklós–Harkány–Márfa–Diósviszló–Rádfalva–Kórós–Sámod–Kisszentmárton 

9.C  Murakeresztúr–(Horvátország) 

9.D Szentgyörgyvölgy–Magyarföld–Bajánsenye 

9.E Szalafő–(Szlovénia) 

9.F  Szentgotthárd–(Ausztria) 

9.G Szentpéterfa–Ják 
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9.H Ólmod–(Ausztria) 

9.I Fertőhomok–Fertőrákos–(Ausztria) 

9.J Sarród–(Ausztria) 

21. Palócok földje kerékpárút 

 Szécsény–Hollókő–Pásztó–Jobbágyi–Zagyvaszántó 

22. Bükki kerékpárút 

 Ózd–Dédestapolcsány–Szilvásvárad–Bélapátfalva–Eger 

23. Nyugat-zempléni kerékpárút 

 Gönc–Boldogkőváralja–Szerencs–Miskolc–Felsőtárkány–Eger 

31. Zagyvamenti kerékpárút 

 Zagyvaszántó–Hatvan–Jászberény–Szolnok 

32. Jászok, kiskunok földje kerékpárút 

 Jászberény–Cegléd–Nagykőrös–Kecskemét–Bugacpusztaháza 

41. Hajdúvárosok-Szabolcs kerékpárút 

 Szerencs-Tokaj-Gávavencsellő-Nagyhalász-Nyíregyháza-Hajdúnánás-Hajdúdorog-Hajdúböszörmény-Debrecen 

42. Alföldi kerékpárút 

 Tiszafüred-Karcag-Füzesgyarmat-Szeghalom-Vésztő-Doboz-Sarkad 

43. Körösvölgyi kerékpárút 

 (Románia)-Gyula-Békéscsaba-Békés-Mezőberény-Gyomaendrőd-Szarvas-Öcsöd-Csongrád-Kiskunfélegyháza-
Bugacpusztaháza 

51. Csongrádi kerékpárút 

 (Románia)-Nagylak-Makó-Szeged-Kiskunmajsa-Jászszentlászló-Bugac 

61. Közép-magyarországi kerékpárút 

 Bugacpusztaháza-Soltvadkert-Kiskőrös-Dunapataj-(6. Alsó-Dunamente kerékpárút Dunapataj és Solt közötti szakasza)-
Solt-Dunaföldvár-Simontornya-Tolnanémedi-Tamási 

62. Sió völgyi kerékpárút 

 Fajsz-Szekszárd-Sióagárd-Kölesd-Sárszentlőrinc-Simontornya-(61. Közép-magyarországi kerékpárút Simontornya és 
Tolnanémedi közötti szakasza)-Tolnanémedi-Siófok 

71. Vértesi kerékpárút 

 Székesfehérvár-Gánt-Várgesztes-Vértessomló-Környe-Tata-Komárom 

72. Külső-somogyi kerékpárút 

 Szántód-Kőröshegy-Tamási-Hőgyész-Bonyhád-Mecseknádasd-Pécsvárad-Pécs-Újpetre 

73. Belső-somogyi kerékpárút 

 Fonyód-Buzsák-Somogyvár-Kaposvár-Szenna-Almamellék-Abaliget-Orfű-Pécs 

74. Kaposmente kerékpárút 

 Nagyatád-Segesd-Nagybajom-Kaposmérő-Kaposvár-Taszár-Dombóvár-Kurd-Hőgyész 

81. Balaton-Rába kerékpárút 

 Veszprém-Nagyvázsony-Kapolcs-Tapolca-Sümeg-Somlóvásárhely-Pápa-Árpás-Győr 

82. Termál kerékpárút 

82.A Zalabér-Kám-Rum-Sárvár-Szeleste-Bük-Csepreg 

82.B Rum-Szombathely-Bucsu 

83. Rába-Bakonyalja kerékpárút 

 Sárvár-Celldömölk-Mersevát-Pápa 

4.1. táblázat: Az Országos kerékpárút törzshálózat elemeinek nyomvonala 
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Regionális és megyei rendezési tervek: 

 

4.4. ábra: Győr-Moson-Sopron megye elfogadás előtt álló rendezési terve 

A települési szabályozási és szerkezeti tervek: 

• Településszerkezeti terv: A településrendezési terv azon része, amely meghatározza a 
település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően 
az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki 
infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 
elrendezését. 

• Szabályozási terv: A településrendezési terv azon eleme, amely a település közigazgatási 
területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajzos formában ábrázolja. 

A szabályozási terv jogszabály (rendelettel fogadja el a települési önkormányzat képviselő-
testülete), rendelkezései mindenkire nézve kötelezőek. A szabályozási tervnek a jóváhagyott 
településszerkezeti tervvel összhangban kell állnia, eltérés esetén a településszerkezeti tervet 
előzetesen módosítani kell. 

 

A fenti tervek elkészítésének alapját a szakági vizsgálati és alátámasztó munkarészletek képezik. 
A közlekedés tekintetében ilyen a település kerékpárforgalmi rendszerének koncepciója, a 
település közlekedési koncepció terve. 
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4.5. ábra: Mosonmagyaróvár város közlekedési koncepciójában a kerékpáros hálózat kijelölése 
/Részlet/ 

A településrendezési tervek Közúti közlekedési munkarészei Tartalmi követelményeit az 
ÚT 2-1.218 sz. Útügyi Műszaki Előírás tartalmazza. Idézet az Előírásból: 

„A közlekedési igények és a közlekedés fejlődésével a településrendezésben a közlekedéstervezés 
a település meghatározó részévé vált. Ennek okai sokfélék. Hozzájárul az életmódváltozás, a 
társadalmi-gazdasági életben bekövetkezett intenzív fejlődés, a külföldi tőkebeáramlás, a 
járműszám növekedése stb. Mindez a változás, fejlődés és növekedés újabb és nagyobb igényeket 
támaszt a közlekedéssel szemben. 

Lehet egy település terület felhasználása egyébként a lehető legjobban megtervezve, mégsem tud 
működni, ha a közlekedése nem megfelelően megoldott. A hatályos jogszabályok értelmében a 
településeken az érvényes településrendezési tervekben foglaltak szerint szabad építeni. Ezért a 
közlekedéstervezést nagyon körültekintően kell elvégezni.” 

A közlekedési javaslat, vagy koncepció az általános részben a célok és kiindulási feltételeket és 
alapelveket rögzíti, a részletes előírások fejezetben pedig a tervezési csoportosításokat 
tartalmazza, valamint a tényleges tartalmi előírásokat. 

 

A 2.2 pont a javaslat általános felépítésére hivatkozva kötelezővé teszi a javaslat szerkezetét: 

• A közlekedési vizsgálat, 

• Forgalmi tervezés, 

• Közlekedésfejlesztési javaslat. 

A tervezést, az összetett szakági részletességgel a település tágabb térsége közlekedési 
kapcsolatának vizsgálatára ugyanúgy ki kell terjeszteni, mint ahogy belső közlekedési hálózat és 
létesítményeinek alapos feltérképezésére. Ilyen szempontok érvényesítéséhez különös gondot 
kell fordítani a kerékpáros közlekedés vizsgálatára. A kerékpáros létesítmények fejlesztése tehát 
nem független elhatározás, hanem összetett ágazati vizsgálatot és javaslatot igénylő folyamat. 
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5. A kerékpárforgalmi létesítmények 
Ha a kerékpáros forgalom infrastrukturális témaköréről szó esik, általában az első felvetés az, 
hogy építsünk kerékpárutat! A kerékpáros infrastruktúrának csak egyik, de nem kizárólagos 
eleme a kerékpárút. Az alábbiakban látható lesz, hogy a kerékpárforgalom lehetőségeinek 
kedvezőbbé tétele nem csak kerékpárúttal adható meg. A kerékpáros forgalom számára kiválóan 
alkalmasak lehetnek a forgalomcsillapított területek (pl.: 30-as zóna), árvédelmi töltésen, 
kisforgalmú utcában vezetett kerékpáros útvonalak, stb. Ezért a továbbiakban nem kerékpárutak 
fejlesztéséről, hanem kerékpárforgalmi létesítmények, vagy a kerékpározás lehetőségeinek 
fejlesztéséről beszélünk. 

5.1. A kerékpárforgalmi létesítmények fajtái 
Kerékpáros létesítmények összefoglalása: 

• Önálló kerékpárforgalmi létesítmények: 

o Kerékpársáv 

o Közút melletti kétirányú kerékpárút 

o Közút melletti kétoldali egyirányú kerékpárút 

o Elválasztott gyalog- és kerékpárút 

o Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 

• Az útpálya felületén burkolati jellel jelölt kerékpárforgalmi létesítmények: 

o Kerékpáros nyom 

o Nyitott kerékpársáv 

• Nem önálló kialakítású, de kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú 
felületek: 

o Széles forgalmi sáv 

o Autóbusz-forgalmi sáv 

o Csillapított forgalmú terület 

o Egyirányú forgalmú utca 

o Részlegesen vagy teljesen burkolt útpadka 

o Kisforgalmú utca 

o Párhuzamos szervizút 

o Árvédelmi töltés 

o Erdészeti üzemi út 

o Mezőgazdasági út 
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5.1.1. Önálló kerékpárforgalmi létesítmények 

5.1.1.1 Kerékpársáv 

Az úttesten útburkolati jellel, vagy a meglévő útpálya szélesítésével kialakított, annak egy vagy 
két szélén kijelölt, a menetirány szerinti jobb, vagy egyirányú forgalmú úton, a bal oldalon 
útburkolati jellel jelölt különleges forgalmi sáv, amely a kerékpárosok közlekedésére szolgál 
(segédmotoros kerékpár nem használhatja). 

 

 

5.1. ábra: Kerékpársáv2 
 

5.2. ábra: Kerékpársáv2 

 

5.3. ábra: Kerékpársáv2 
 

5.4. ábra: Kerékpársáv2 

5.1.1.2 Közút melletti kétirányú kerékpárút 

A közúti forgalom által használt felületektől a kerékpáros közlekedés céljára elkülönített út, 
amelyen csak kerékpárosok és korlátozott körülmények között (20 km/h-nál kisebb sebességgel) 
segédmotoros kerékpárok közlekedhetnek. Műszaki jellemzőinek meghatározásához figyelembe 
kell venni a kerékpározás célcsoportjait. A kerékpárút létesítésével egy időben lehetőleg 
gyalogjárda is épüljön ott, ahol a gyalogos forgalom megjelenése várható, mert különben a 
gyalogosok is igénybe veszik a kerékpárutat. 

                                                 
2 Forrás: Ivány Dániel 
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5.5. ábra: Közút melletti kétirányú kerékpárút3 
 

5.6. ábra: Közút melletti kétirányú 
kerékpárút3 

 

5.7. ábra: Önálló vonalvezetésű kétirányú 
kerékpárút3 

5.8. ábra: Önálló vonalvezetésű kétirányú 
kerékpárút3 

5.1.1.3 Közút melletti kétoldali egyirányú kerékpárút 

Az egyirányú kerékpárút a közút két oldalán elhelyezett, attól szegéllyel elválasztott, a forgalmi 
sáv felületétől eltérő szinten kialakított kerékpárforgalmi létesítmény. Az egyirányú kerékpárút a 
közúti pálya két oldalán helyezkedik el, így a közúti forgalommal azonos oldalon és velük 
megegyező irányú haladást biztosít, ami forgalmi és forgalombiztonsági szempontból kedvező. 

Lakott területen a kétoldali, önálló vonalvezetésű kerékpárút a forgalom természetes rendje 
szerinti közlekedést tesz lehetővé, így ez a létesítmény a kerékpársávval kedvezően 
kombinálható. 

5.1.1.4 Elválasztott gyalog- és kerékpárút 

A gyalogos és kerékpáros közlekedésre a közúti forgalom által használt felületektől elkülönített 
út, amelyen csak gyalogosok, kerékpárosok és korlátozott körülmények között (20 km/h-nál 
kisebb sebességgel) segédmotoros kerékpárok közlekedése megengedett. A két felület egymástól 

                                                 
3 Forrás: TANDEM Mérnökiroda Kft. archívum 
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fizikailag vagy optikailag elválasztott. Az elválasztás lehet burkolati jel, 5 cm magas kiemelt 
szegély, korlát, stb. Újonnan létesülő gyalog- és kerékpárútnál kötelező a szintbeni, vagy más 
fizikai elválasztás. 

A gyalog- és kerékpárút olyan kialakítású is lehet, hogy a gyalogos forgalom mellett egyirányú 
kerékpáros közlekedés megengedett. 

 

 

5.9. ábra: Elválasztott gyalog- és kerékpárút4 
 

5.10. ábra: Elválasztott gyalog- és kerékpárút5 

 

5.11. ábra: Elválasztott gyalog- és kerékpárút5 

 

5.12. ábra: Elválasztott gyalog- és kerékpárút5 

5.1.1.5 Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 

A gyalogos és kerékpáros közlekedésre a közúti forgalom által használt felületektől elkülönített 
út, amelyen csak gyalogosok, kerékpárosok és korlátozott körülmények között (20 km/h-nál 
kisebb sebességgel) segédmotoros kerékpárok közlekedése megengedett. A gyalogos és 
kerékpáros forgalom azonos, elválasztás és jelölés nélküli felületen halad. Lakott területen kívül 
a segédmotoros kerékpár közlekedését akkor nem kell megtiltani, ha a kerékpárút szélessége 
legalább 2,0 m, a gyalog- és kerékpárút szélessége pedig legalább 3,0 m. 

                                                 
4 Forrás: Ivány Dániel 
5 Forrás: TANDEM Mérnökiroda Kft archívum 
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5.13. ábra: Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút6 

5.1.2. Az útpálya felületén burkolati jellel jelölt kerékpárforgalmi 
létesítmények 

5.1.2.1 Kerékpáros nyom 

A kerékpáros nyom ott alkalmazható, ahol a kerékpáros forgalom közúti forgalomtól való 
elválasztása nem feltétlenül szükséges, vagy a szabályozási szélességen belül valamilyen okból 
nem lehetséges, vagy fontos a kerékpáros forgalom jelenlétének kihangsúlyozása, vagy a 
kerékpárforgalom szempontjából fontos a hálózati elemek folytonosságának jelölése. 

A kerékpáros nyom a gépjárművezetők számára figyelem felhívó hatású, a kerékpárosoknak 
pedig a haladás nyomvonalát és irányát jelzi. Ilyen helyszínek lehetnek közepes forgalmú utak, a 
csomóponti átvezetések, járműosztályozók, vagy az egyirányú utcában közlekedő kerékpárosok 
helyének kijelölése, stb. 

A kerékpáros nyom nem önálló épített létesítmény, hanem a meglévő útpálya vagy forgalmi sáv 
felületére felfestett sárga színű burkolati jel, tehát a kerékpáros nyom nem növeli meg az útpálya 
vagy forgalmi sáv szélességét, hanem azon helyezkedik el. A burkolati jelek pontos helyzetét az 
alkalmazás környezetének, körülményeinek körültekintő figyelembe vételével kell meghatározni. 
A párhuzamos parkolók mellett kialakításra kerülő kerékpáros nyomnál figyelembe kell venni az 
ajtónyitások miatti oldalakadály távolságot. A jeleket ennek figyelembe vételével kell elhelyezni 
a burkolaton. 

A kerékpáros nyom alkalmazható normál szélességű forgalmi sávon belül (3,0-3,5 méter) vagy 
az útkategóriához tartozó forgalmi sávnál szélesebb forgalmi sávban (3,5-4,5 méter). 

 

                                                 
6 Forrás: Dalos Péter 
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5.14. ábra: Kerékpáros nyom7 
 

5.15. ábra: Kerékpáros nyom8 

5.1.2.2 Nyitott kerékpársáv 

A nyitott kerékpársáv olyan különleges kerékpársáv, amely a kerékpárosok számára létesül, de 
indokolt esetben mind a kerékpárosok, mind a gépjárművek átléphetnek a mellettük lévő 
forgalmi sávba. 

A nyitott kerékpársáv lakott területen a kerékpárosok haladási helyét jelöli ki az útpálya 
szélességén belül ott, ahol zárt kerékpársáv kialakítására nem áll rendelkezésre elegendő 
szélesség. 

A közúti forgalom a kerékpáros részére kijelölt nyitott kerékpársávot is igénybe veheti, de csak 
akkor, ha azon nem közlekedik kerékpáros. Szükség esetén a kerékpáros is kiléphet a nyitott 
kerékpársáv területéből. 

E sávok kiépítése olyan utaknál, amelyeknél fokozott a parkolási igény és intenzív az átmenő 
forgalom, vagy nagy a rakodási igény, csak akkor ajánlható, ha szigorúan érvényesítésre kerül a 
megállási vagy várakozási tilalom, vagy parkolók és rakodó helyek létesülnek az útfelületen 
kívül. 

Ha a közúton a kerékpározás feltételei biztosítottak, de szűkület van az úton, akkor helyi, rövid 
szakaszú alkalmazása is lehetséges. 

A nyitott kerékpársáv lassítja a gépjármű forgalmat és lehetővé teszi a kerékpárosok számára a 
szabályos előzést. 

Nyitott kerékpársáv azokon a helyeken alkalmazható, ahol egyébként kerékpársáv alkalmazására 
lenne szükség. 

                                                 
7 Forrás: http://kerekagy.blog.hu/2009/05/27/forradalmian_uj_bringaut_azonnali_kopassal 
8 Forrás: Ivány Dániel 
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5.16. ábra: Nyitott kerékpársáv (Ausztria) 9 

5.1.3. Nem önálló kialakítású, de kerékpározás céljára igénybe vehető 
vegyes forgalmú felületek 

5.1.3.1 Széles forgalmi sáv 

A széles forgalmi sáv lehetővé teszi azt, hogy a kerékpárosok a közút felületén biztonságosan, a 
közúti forgalom zavarása nélkül haladjanak. A széles forgalmi sáv lakott területen alkalmazható 
folyópálya szakaszokon vagy csomóponti átvezetéseknél. A széles forgalmi sáv kedvezően 
összekapcsolható a kerékpársávval, különösen csomóponti környezetben. 

5.1.3.2 Autóbusz forgalmi sáv 

Az autóbusz forgalmi sáv kerékpározás céljára való igénybevételét az autóbusz és a kerékpáros 
forgalom nagysága, valamint az autóbusz forgalmi sáv hossza alapján kell mérlegelni. A jelenleg 
érvényes 20/1984. KM rendelet 9.12. pontja meghatározza az autóbusz forgalmi sávok 
kijelölésének feltételeit. 

Ezen kívül az alábbiak figyelembe vétele szükséges: 

• Középfekvésű autóbusz forgalmi sáv kerékpározás céljára csak kivételes esetekben 
jelölhető ki. A középfekvésű autóbusz forgalmi sáv kerékpározás céljára történő 
kijelölése csak részletes forgalmi, forgalomtechnikai és geometriai vizsgálat alapján, 
egyedi elbírálás után lehetséges. 

• Szélső fekvésű autóbusz forgalmi sáv kerékpározás céljára történő kijelöléséhez 
figyelembe kell venni az alábbiakat: 

• Ha az autóbusz forgalmi sáv szélessége legalább 4,25 méter (4,0 %-nál nagyobb 
emelkedő esetében 4,50 méter), akkor az autóbusz-forgalom nagyságától függetlenül a 
közös használat megengedett, ezt jelzőtáblával és kerékpáros piktogrammal jelölni kell. 

• Különleges, a közösségi közlekedést elősegítő forgalomszabályozási elemek alkalmazása 
esetében a kerékpáros forgalom szempontjait is figyelembe kell venni. 

                                                 
9 Forrás: Bencze-kovács Virág 
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• Ha az autóbusz forgalmi sáv szélessége nem éri el a 4,25 métert (4,0 %-nál nagyobb 
emelkedő esetében 4,50 m), akkor a kerékpáros forgalom erre utaló jelzőtáblával történő 
engedélyezését az alábbi szempontok mérlegelése alapján kell eldönteni: 

o autóbusz-forgalom nagysága, jellege, 

o kerékpáros forgalom nagysága, 

o közös használat hossza, 

o csomópontok, megállóhelyek elhelyezkedése, 

o lejtésviszonyok, 

o a kerékpárforgalmi hálózat folytonosságának szempontjai. 

 

 

5.17. ábra: Közös autóbusz-kerékpársáv10 

5.1.3.3 Csillapított forgalmú terület 

A csillapított forgalmú övezetek lakott területen, forgalmi és/vagy gyűjtő utakkal határolt, 
„övezeti” szabályozású, jelzőtáblákkal, esetleg épített kialakítással is megkülönböztetett 
területegységek, ahol a gyalogosok és a kerékpárosok meghatározott feltételek mellett, 
biztonságosan közlekedhetnek. 

• Területre kiterjedő forgalomcsillapítással (30-as zóna, lakó-pihenő övezet) a közúti 
forgalom és a kerékpáros forgalom átlagsebességét minél jobban közelíteni kell 
egymáshoz. 

• Korlátozott sebességű övezet kialakítása: a kerékpáros és a közúti forgalom azonos 
útfelületen, a körzethatáron jelölt megengedett legnagyobb sebességgel közlekedhet, a 
gyalogos forgalom kiemelt szegéllyel, vagy zöldterülettel, árokkal elválasztott. 

• Lakó-pihenő övezet kijelölése: valamennyi közlekedésben résztvevő általában azonos 
felületen közlekedik, a gyalogosok elsőbbségével, a közúti forgalom korlátozott mértékű 
és sebességű. 

• Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna) kialakítása (KRESZ 13. §.): útjai a gyalogosok és a 
kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos, 

                                                 
10 Forrás: Magyar Kerékpárosklub 
(http://kerekparosklub.hu/kozos-busz-es-kerekparsavok-hasznalata) 
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illetve korlátozott. Kerékpárosoknak az út számukra burkolati jellel elválasztott vagy 
eltérő színű burkolattal megjelölt részén kell közlekedni, legfeljebb 20 km/h sebességgel. 
Az út egyéb részein a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 
10 km/h sebességgel közlekedhetnek. A kerékpárosok számára kijelölt útfelületen a 
gyalogosok nem közlekedhetnek. A gyalogos és kerékpáros övezetben kerékpáros útpálya 
eltérő színű (pl.: téglavörös), vagy eltérő anyagú, textúrájú burkolattal, „K”szegéllyel 
vagy alacsony kiemelt szegéllyel létesíthető. Célszerű a kerékpáros közlekedés céljára 
kijelölt útvonal szintbeni elválasztása a gyalogos közlekedéstől. 

• Forgalomcsillapítási lehetőség a KRESZ 41. ábra szerinti „Gépjárművel, mezőgazdasági 
vontatóval és lassú járművel behajtani tilos” jelzőtábla alkalmazása. 

• A csillapított forgalmú területeken a kerékpáros forgalom számára egyértelműen jelezni 
kell a csatlakozó kerékpáros hálózati irányt. 

A forgalomcsillapító eszközök fajtájának kiválasztásakor vizsgálni kell az elem és a kerékpáros 
forgalom viszonyát. 

A forgalomcsillapítási eszközöket és kialakításukat az ÚT 2-1.207 számú Útügyi Műszaki 
Előírás tartalmazza. A kerékpárforgalom nyomvonalán olyan forgalomcsillapítási eszközt kell 
alkalmazni, amely a kerékpár menetdinamikai jellemzőinek megfelelő (lapos hajlású, lekerekített 
felületek). 

 

 

5.18. ábra: Csillapított forgalmú területen 
vezetett kerékpárforgalmi nyomvonal11 

 

5.19. ábra: Csillapított forgalmú területen 
vezetett kerékpárforgalmi nyomvonal11 

5.1.3.4 Egyirányú forgalmú utca 

Egyirányú forgalmú utcában csak akkor engedhető meg ellenirányban a kerékpározás, ha az 
jelzőtáblával jelzett. A kialakítás lehet kerékpársáv nélküli vagy kerékpársávos. 

Az ellenirányú kerékpáros forgalom kijelöléséhez a következő szempontokat kell figyelembe 
venni. 

• Ha a kerékpárforgalmi nyomvonal kialakítása miatt szükséges, akkor az egyirányú utcák 
ellenirányú átjárhatóságát a kerékpáros forgalom számára biztosítani kell. Az egyirányú 
utcák egyirányúsítási irányának szükség szerinti megváltoztatása és/vagy az utca vagy 

                                                 
11 Forrás: TANDEM Mérnökiroda Kft archívum 
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egy szakaszának ismét kétirányúvá tétele elősegítheti a kerékpáros forgalom közlekedési 
lehetőségeinek kiterjesztését. 

• A kijelöléskor vizsgálni, elemezni kell a forgalomnagyságot, a megengedett sebességet, a 
közösségi közlekedés forgalmi viszonyait, a meglévő útpályaszélességet és a parkolási 
viszonyokat. 

• A csomópontoknál az elsőbbségi viszonyokat egyértelműen jelezni kell. A kerékpáros 
forgalom alapvetően nem változtatja meg az egyébként egyenrangú útkereszteződés 
forgalmi rendjét, gépjárművek számára az ellenirányú kerékpáros forgalmat 
jelzőtáblákkal vagy burkolati jelekkel jelezni kell. Annak a forgalmi iránynak, amelyik 
egyenrangú útkereszteződésben jobbról találkozik az ellenirányban vezetett 
kerékpárossal, „Egyenrangú utak kereszteződése” (KRESZ 88. ábra) veszélyt jelző tábla, 
valamint „Kerékpárosok” veszélyt jelző tábla helyezendő el, alatta „kétirányú nyíl” 
kiegészítő táblával. A szembe vezetett kerékpáros irányt a csomópontban burkolati jellel 
(kerékpáros nyom jelzése, kerékpársáv jelzése) kell átvezetni. 

• A kijelölés előkészítése során meg kell vizsgálni azt, hogy az ellenirányú kerékpáros 
forgalom bevezetésének milyen hatása lesz az adott utcarendszerben vagy egy nagyobb 
területen, különös tekintettel a parkolási viszonyokra. 

• Egyirányú forgalmú utcában akkor lehet ellenirányú kerékpársávot kijelölni, ha a 
megengedett sebesség 30 km/h és a MOF 500 E/h felett van. 

• Az egyirányú forgalmú utcában az ellenirányú kerékpáros forgalom akkor engedélyezhető 
kerékpársáv létesítése nélkül, ha a szabad útpálya szélessége eléri, vagy meghaladja az 
ÚT 2-1.203 sz. Útügyi Műszaki Előírás 7.3. táblázatában meghatározott értékeket. 
200 E/h MOF közúti forgalomnagyság alatt a helyszíni körülmények mérlegelése alapján 
az egyirányú utca az úttest szélességétől függetlenül kijelölhető kerékpározás céljára, ha 
az útszakasz belátható, vagy kikerülő helyek vannak, (vagy kialakíthatók). 

 

 

5.20. ábra: Egyirányú forgalmú utca12 
 

5.21. ábra: Egyirányú forgalmú utca13 

                                                 
12 Forrás: Magyar Kerékpárosklub 
13 Forrás: Dalos Péter 
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5.1.3.5 Részlegesen vagy teljesen burkolt útpadka 

A kerékpáros forgalom számára a KRESZ az útpadkán haladást írja elő, ha az útpadka erre 
alkalmas. Ezt a lehetőséget segíti elő az útpadka részleges vagy teljes burkolása. Az útpadka 
burkolatának anyaga lehetőleg egyezzen meg az útpálya burkolatának anyagával. A forgalmi 
sávot és a burkolt útpadkát úttest széle (U-011) vagy úttest kijárati széle (U-022) burkolati jellel 
kell elválasztani. 

Burkolt útpadkánál a kerékpáros nem a gépjárművek forgalmi sávjában halad, hanem azon kívül, 
a burkolt útpadka felületén. 

A részleges vagy teljes burkolású útpadka nem önálló kerékpárforgalmi létesítmény. Akkor lehet 
alkalmazni, ha a kerékpáros és a közúti forgalom elválasztása indokolt lenne, de az adottságok 
vagy kötöttségek (pl. magas töltés, nagy bevágás, ártéri szakasz, stb.) miatt más típusú 
kerékpárforgalmi létesítmény gazdaságosan nem alkalmazható. A részlegesen vagy teljesen 
burkolt útpadka forgalomtechnikai jelzése nem szükséges. Az útpadka burkolt felülete a meglévő 
útpálya burkolatához csatlakozik. A részlegesen burkolt útpadka építését ajánlott összekötni az 
útburkolat felújításával, korszerűsítésével. 

A forgalomtechnikai jelzéseket és az úttartozékokat a közúti forgalomra vonatkozó előírások 
szerint kell elhelyezni. 3,00 méternél magasabb és 6/4-es rézsűhajlásnál meredekebb töltéseknél 
magasított közúti vezetőkorlát elhelyezése szükséges. 

5.1.3.6 Kisforgalmú utca 

A kerékpáros a közúti forgalommal közös felületen halad a KRESZ szabályainak megfelelően. 

A kisforgalmú utcában forgalomszervezési intézkedésekkel kell megteremteni a kerékpáros 
forgalom biztonságos és akadálymentes közlekedésének feltételeit (pl. a teherforgalom 
korlátozásával, a gépjárművek sebességének korlátozásával, stb.). 

Új tervezésű, a kerékpárforgalmi nyomvonal részeként megvalósuló utca esetében a műszaki és 
forgalomtechnikai kialakítás „kerékpárosbarát” legyen. 

 

 

5.22. ábra: Kisforgalmú utcán vezetett kerékpárforgalmi nyomvonal14 

                                                 
14 Forrás: TANDEM Mérnökiroda Kft archívum 
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5.1.3.7 Párhuzamos szervizút 

Nagyobb településeken belül vagy külterületi főutak mellett a főúttal párhuzamosan önálló 
szervizutak helyezkednek el. Ezeken az utakon általában kisebb sebességgel haladnak a 
gépjárművek, de forgalmas lakott területen belüli szakaszokon a kerékpáros forgalom számára 
sok lehet a zavaró körülmény: ki-beálló személygépkocsik, kinyíló gépkocsi ajtók, rakodás, stb. 
Adott esetben forgalomszervezési intézkedéssel (pl. a szervizút egyirányúsításával, sebesség 
korlátozással, stb.) a kerékpáros forgalom számára is elfogadható és biztonságos feltételek 
alakíthatók ki. A csomóponti keresztezéseket forgalombiztonsági szempontból részletesen meg 
kell tervezni. 

 

5.23. ábra: Párhuzamos szervizúton vezetett kerékpárforgalmi nyomvonal15 

5.1.3.8 Árvédelmi töltés 

Az árvédelmi üzemi utak általában egy forgalmi sávos kialakításúak, ezért a szükséges pontokon 
kikerülő helyek kialakítására is szükség lehet. 

Az árvédelmi töltések gyakran illeszthetők a szabadidős célú kerékpárforgalmi hálózatokba, de a 
töltések vonalvezetése nem mindig kedvező, mert a kialakításukat az árvédelem szempontjai 
határozták meg. 

Közlekedési célú kerékpáros forgalomnál csak akkor alkalmazható, ha közel vezet a 
kerékpárosok ideális nyomvonalához és nem jelent 10 %-nál nagyobb úthosszabbodást. 

Árvédelmi töltésen korlát nem helyezhető el, csak ha a kezelője a szükséges helyeken előírja. 

A fel- és lehajtóknál elhelyezett sorompókat úgy kell kialakítani, hogy az a gépkocsival történő 
felhajtást megakadályozza, de a kerékpárosok számára ne jelentsenek túlzott akadályt. Az 
útburkolatot az árvédelmi töltés üzemeltetőinek előírásai szerint kell kialakítani. Az árvédelmi 
töltésen vezetett kerékpárforgalmi nyomvonalon a töltésre vezető felhajtó erőt (lehetőleg még az 
utolsó, közúton vezető szakaszon) tájékoztató táblák elhelyezése szükséges, amellyel a 
kerékpárosok tájékoztatást kapnak arról, árvíz idején milyen útvonalat vehetnek igénybe. 

Ha nagyon hosszú az esetenként lezárásra kerülő töltésszakasz, vagy bonyolult az alternatív 
útvonal, vagy annak elérése, akkor az árvédelmi töltésen vezetett kerékpárforgalmi 
nyomvonaltervben az alternatív útvonalakat is meg kell határozni. 

 

                                                 
15 Forrás: TANDEM Mérnökiroda Kft archívum 
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5.24. ábra: Árvédelmi töltésen vezetett 
kerékpárforgalmi nyomvonal16 

 

5.25. ábra: Árvédelmi töltésen vezetett 
kerékpárforgalmi nyomvonal17 

5.1.3.9 Erdészeti üzemi út 

Az általában szép természeti környezetben haladó erdészeti üzemi utak kiváló szabadidős célú 
kerékpáros útvonalak lehetnek. 

Kijelölt turistaút és kerékpározásra kijelölt erdészeti üzemi út kereszteződésében a gyalogosok 
számára „Kerékpárosok” veszélyt jelző tábla vagy szöveges tábla kihelyezése szükséges. 

Felhasználásuk esetén az 1996. évi LIV. számú, az erdőről, az erdő védelméről szóló törvényt is 
figyelembe kell venni. 

 

 

5.26. ábra: Erdészeti üzemi úton vezetett kerékpárforgalmi nyomvonal17 

                                                 
16 Forrás: http://indafoto.hu/pepeverde 
17 Forrás: TANDEM Mérnökiroda Kft archívum 
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5.1.3.10 Mezőgazdasági út 

Közlekedési célú kerékpárforgalmi nyomvonal esetén akkor alkalmazható, ha ez az elem jobb 
közlekedési körülményeket (rövidebb útvonalat, kisebb emelkedőt, jobb forgalombiztonságot) 
biztosít, mint a közút melletti vonalvezetés. Szabadidős célú kerékpárforgalmi nyomvonalnál 
nem feltétlenül szükséges a közút melletti vonalvezetés. 

5.2. Kiegészítő létesítmények 
A kerékpáros infrastruktúra kiegészítő részei nélkül működni tud a kerékpárforgalmi rendszer, 
de a kiegészítő létesítményekkel hatékonyabb működés érhető el. 

• A kerékpáros útvonal mellé növényzet (fasor, sövény, füvesítés) telepítése 

Ez különösen olyan szakaszokon fontos, ahol a kerékpárforgalmi létesítmény forgalmas 
közút közelében halad. A növényzet jelentősen mérsékelheti a közút kerékpárosra 
gyakorolt zaj- és károsanyag-terhelését. Növényzet telepítése esztétikai szempontból is 
indokolt, elsősorban ott, ahol a kerékpárosok iparterületen, sivár környezetben haladnak. 
A növényzet árnyékot ad a kerékpárosoknak, ami különösen fontos a nyári időszakban. 

A sövények telepítésénél figyelembe kell venni, hogy tövises, átláthatatlan sövények ne 
kerüljenek a kerékpárforgalmi létesítmények közvetlen közelébe, mert ezek később 
akadályt jelenthetnek. 

• A kerékpár közforgalmú közlekedési eszközökön való szállítása 

Ahol a kerékpárosnak naponta nagy távolságot kell megtennie (például munkába 
járásához 10-20 km-nél többet szükséges tekernie), ott igény mutatkozik a kerékpár más 
közlekedési eszközön történő szállítására. A kombinálásra két lehetőség adódik. Az 
egyik, amikor a tulajdonos a közforgalmú közlekedési eszközön való utazás előtt a 
kerékpárt leparkolja (erre a következő bekezdésben részletesebben kitérünk). A másik 
lehetőség az, amikor a kerékpáros a kerékpárjával együtt utazik. Magyarországon ezt 
megteheti vonaton, kishajón, kompon és az összes budapesti HÉV-vonalon, azonban erre 
nincs lehetőség autóbuszon, villamoson, metrón és trolibuszon. A kombinált szállítás 
helyzetén javítani szükséges, hiszen nemzetközi példák (Barcelona, Vancouver) is 
bizonyítják, hogy biztonságosan megoldható a kerékpár szállítása autóbuszon és metrón. 

 

 

5.27. ábra: Kerékpárszállítás vasúton18 

                                                 
18 Forrás: http://bikemag.hu/magazin/hirek/tekerj-velunk-a-balatoni-bringakorutert 
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5.28. ábra: Kerékpárszállítás vasúton19 
 

5.29. ábra: Kerékpárszállítás vasúton20 

• Kerékpárok elhelyezése 

Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerékpározás térhódításához nem elég 
kerékpárutat építeni, hanem meg kell oldani a kerékpárok biztonságos tárolását is. 

A kerékpártárolók – kialakításuk szerint – két csoportra oszthatóak: 

o Rövid idejű tárolást szolgáló kerékpár támaszok: Ezek kialakítása viszonylag 
egyszerű, hajlított fémszerkezetből készül, és a kerékpáros a saját zárjával zárja le a 
kerékpárt. A településeken közintézményekhez, oktatási intézményekhez, 
üzletekhez, forgalmasabb bevásárló utcákba javaslunk elhelyezni ilyen kerékpártár 
támaszokat. 

o Hosszabb idejű tárolást szolgáló tárolók: Ezek általában költségesebb szerkezetek, 
lehetnek részben nyitottak, vagy akár teljesen zártak is. Amennyiben nyitottak, úgy 
fontos, hogy a kerékpárt két részén is le lehessen lakatolni. A telepítés és fenntartás 
költségei részben vagy teljesen fedezhetők a használati díjakból. A tárolókat olyan 
frekventált helyeken (nagyobb vasút- és buszállomások, városközpontok, turisztikai 
látnivalók, stb.) kell elhelyezni, ahol már regisztráltan vagy várhatóan megfelelő 
kapacitásigény merül fel. A kiszabott díjat a bringások “pénztárcájához” kell 
igazítani. 

Mindkét típus helyszínének kiválasztásánál fontos szempont, hogy a kerékpártámaszok 
olyan helyekre kerüljenek, amelyek kerékpáros úti célok. Amennyiben van rá mód, akkor 
oda telepítsék a tárolókat, ahol üzletek, bankok biztonsági emberei vagy figyelőkamerák 
ráláthatnak, hiszen ezek a kerékpártolvajokat távol tarthatják. 

 

                                                 
19 Forrás: http://vasutaskritikus.blog.hu/2010/06/20/kerekparszallitas_logopalyazat 
20 Forrás: http://picasaweb.google.hu/imre.csullog 
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5.30. ábra: Egyszerű kerékpártámasz21 

 

5.31. ábra: Hosszabb idejű tárolást szolgáló 
tárolók22 

 

5.32. ábra: Fedett kerékpár tároló 
Budapesten23 

• Forgalomcsillapítás bevezetése lakó- és pihenőövezetekben, rámpák alkalmazása 

A kerékpárosok biztonságát nem kizárólag kerékpárforgalmi létesítmények 
(kerékpárutak) építésével lehet biztosítani, hanem közutakon forgalomtechnikai 
megoldások alkalmazásával is. Így a települések lakó- és pihenőövezeteiben 
forgalomcsillapítás vezethető be (30 km/h-s sebességkorlátozás, a nyomvonal 
kanyargóssá tétele, útpálya szélességének csökkentése, stb.). A forgalomcsillapítás nem 
csak a kerékpárosok érdekét szolgálja, hanem a gyalogosokét és az ott lakókét is. A 
forgalomcsillapított övezetekben a balesetek száma, valamint a közlekedés károsanyag- 
és zajterhelése csökken. 

 

                                                 
21 Forrás: Bencze-Kovács Virág 
22 Forrás: Németh János 
23 Forrás: Halász Áron 
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5.33. ábra: Csillapított forgalmú terület kerékpárosbarát kialakítása kútgyűrűs szűkítéssel24 

A gyalogjárdák és közutak találkozásánál a lehajtók, az ún. rámpák beépítése is segíti a 
kerékpárosokat, hiszen a zökkenők kiküszöbölése csökkenti a balesetveszélyt és a 
kerékpár megrongálódásának esélyét. A rámpák alkalmazása különösen olyan helyeken 
kívánatos, ahol forgalmas úttal párhuzamosan fut a járda, és a közelben nincs hasonló 
irányba vezető kerékpárút. Ezeken a járdákon nagyszámú kerékpáros megjelenésére lehet 
számítani. A rámpák más társadalmi rétegek, így a mozgássérültek, a nyugdíjasok és a 
babakocsijukat toló kismamák közlekedését is szolgálják. 

• Kerékpáros tolósín alkalmazása 

A kerékpárosok számára további könnyebbséget jelentene a rámpákhoz hasonló tolósín 
széles körű elterjedése. A tolósín, amelyet nagyobb lépcsőknél (pl. autópálya, vasút felett 
húzódó gyalogos felüljárónál, aluljárókban, stb.) célszerű felszerelni, különösen idősebb 
és fiatalabb korúak számára könnyíti meg az akadályok leküzdését. 

 

5.34. ábra: Kerékpáros tolósín25 

 

5.35. ábra: 70-es vasútvonal feletti felüljárón 
található kerékpáros tolósín26 

                                                 
24 Forrás: TANDEM Mérnökiroda Kft archívum 
25 Forrás: TANDEM Mérnökiroda Kft archívum 
26 Forrás: Magyar Kerékpárosklub 
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5.36. ábra: 70-es vasútvonal feletti felüljárón 
található babakocsi tolását is lehetővé tevő kettős 

rámpa27 

 

5.37. ábra: Szombathelyi vasútállomás27 

• Idegenforgalmi tájékoztató jelzőtáblák telepítése 

A turisztikai táblák segítik az adott úton közlekedők, így a kerékpárosok tájékozódását, 
javítják komfortérzetüket. A táblák alkalmazására az ÚT 2-1.133 számú Közúti 
jelzőtáblák - Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk című Útügyi Műszaki Előírás ad 
iránymutatást. A turisztikai táblák alapszíne barna, kerete és felirata fehér, a tábla 
középen elhelyezett jelkép fekete színű. A táblák mutatják a természeti látványosságokat 
és természetvédelmi területeket, sport- és szabadidő létesítményeket, múzeumokat, 
emlékhelyeket, műemlékeket, ipari létesítményeket, népművészeti és iparművészeti 
látványosságokat, egészségügyi intézményeket, stb. 

Az említett műszaki előírás alapján lehet megtervezni a turisztikai táblákat. A táblák 
kihelyezéséhez hozzájárulást kell kérni a területileg illetékes közútkezelőtől, vagyis 
önkormányzati út esetében a helyi önkormányzattól, állami utaknál pedig a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. megyei szervezetétől. 

• Kerékpáros pihenőhelyek kialakítása 

Hosszabb kerékpárforgalmi nyomvonalak mellé kerékpáros pihenőhelyeket célszerű 
kialakítani, hiszen a napi több tíz kilométert tekerő kerékpártúrázóknak 2-3 óránként 
pihenésre van szükségük. A pihenőhelyeken célszerű elhelyezni asztalokat, padokat, 
szemeteseket, kerékpártárolókat, bővebb információkat tartalmazó táblákat, esővártákat, 
valamint lehetőség szerint ivó kutakat. A pihenőhelyeket szép természeti környezetben 
javasoljuk megvalósítani. Amennyiben a kerékpárút közelében olyan turisztikai látnivaló 
található, amelyet kerékpárral nem lehet megközelíteni, úgy ilyen helyen is érdemes 
pihenőhelyet kialakítani. 

 

                                                 
27 Forrás: Magyar Kerékpárosklub 
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5.38. ábra: Kerékpáros pihenőhely28 

5.3. Más létesítmények 

5.3.1. Közlekedésbiztonság fokozása, tanpályák 
Ahhoz, hogy a kerékpáros egyenlő tagja lehessen a teljes közlekedési rendszernek, biztosítani 
kell, hogy ők is megismerjék az alapvető közlekedési szabályokat és ahol közös felületen 
közlekednek gyalogosokkal, vagy személygépkocsikkal, ott kiszámítható módon viselkedjenek. 
Sok kerékpáros úgy gondolja, hogy megfelelően tudja kezelni kerékpárját, azonban a gyakorlat 
nem ezt mutatja, arról nem is beszélve, hogy az átlag kerékpáros ismerete is hiányos, ha 
közlekedési szabályokról van szó. 

Tanpályák kialakításával maguktól, vagy szakember segítségével tudják fiatalok és felnőttek is 
gyakorolni azt, amit elméletben megtanulnak, illetve modellezhetőek speciális közlekedési 
konfliktushelyzetek. 

Alapvetően két típust különböztethetünk meg, a közlekedési parkokat és a mobil pályákat. 

Közlekedési parkok 

Adott területen kiépített, szilárd burkolatú kerékpáros úthálózat. A kicsinyített hálózatnak 
alkalmasnak kell lennie a biztonságos, kétirányú közlekedésre, rendelkeznie kell útburkolati 
jelekkel és különböző KRESZ táblákkal. Fontos, hogy a leggyakoribb és a legveszélyesebb 
közlekedési helyzeteket egyaránt mutassa. Ezek többsége kiolvasható a helyi baleseti 
statisztikákból. 

A pálya karbantartása a gyomirtásból, és a hiányzó megrongálódott táblák pótlásából javításából 
áll. 

Ezeken a pályákon ki lehet próbálni a különböző közlekedési helyzeteket kicsiben, gyakorolni 
lehet a közúti kerékpáros közlekedést. 

Új közlekedési park létesítésekor javasolt figyelembe venni az ÚT 2.1-203-as Útügyi Műszaki 
Előírást a burkolat kialakításakor és az infrastruktúra típusok kiválasztásakor, hogy a legújabb 
létesítmények is meg lehessen ismerni. 

 

                                                 
28 Forrás: Bencze-Kovács Virág 
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5.39. ábra: Közlekedési park29 

 

5.40. ábra: Közlekedési park30 
 

5.41. ábra: Közlekedési park30 

Mobil kerékpáros tanpályák 

Egy több részből álló, szállítható tanpálya, melyhez egyedül sík, burkolt felület szükséges. Az 
ilyen pályákon meg lehet tanulni a legfontosabb kerékpár kezelési feladatokat és némi KRESZ 
szabály ismeret is. Ahhoz, hogy valaki biztonsággal kerékpározzon nélkülözhetetlen tudnia, 
hogy miként kell elindulnia, megállni, egyenesen haladni, fél kézzel kormányoznia, fél kézzel 
kanyarodnia, hátrafordulnia, keskeny út mentén haladni, és billenő tárgyon áthaladnia. Egy jól 
felszerelt mobil pálya különböző, ezen műveletek elsajátítását segítő eszközökből áll össze. Ezek 
közül példaként említenénk a legfontosabbakat: 

• Terelő bóják: A pálya útvonalát lehet kijelölni velük, mutatva a kerékpárosnak, hogy 
merre kell haladnia. Helyettesíthető akár krétarajzzal is. 

• Sikátor: Egyenes haladást segítő, párhuzamosan lehelyezett lécekből áll, amik közt kell 
áthaladnia a kerékpárosnak. 

                                                 
29 Forrás: http://www.tanpalya.hu/index.php?redirect=gyerek 
30 Forrás: 
http://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/tanpalya_epult_ovisoknak_csongradon/2152016/ 
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• Létra: A talajra fektetett létrára hasonlító tárgy, ami a rossz minőségű útburkolaton 
történő egyenes haladást modellezi. Helyettesíthet a földre, menetiránnyal keresztbe 
lehelyezett lécekkel is. 

• Billenő: Mérleghintára hasonlító billenő pálya, amivel a kerékpáros egyensúlyérzékét 
tehetjük próbára. 

• Körlánc: Oszlopszerű alapra rögzített kötél vagy lánc, aminek a végén egy jól 
elkülöníthető fogó rész van. A kerékpárosnak fél kézzel kell a fogót tartania és legalább 
egy kört mennie az oszlop körül. A kialakításkor fontos megoldani, hogy a kötél vagy 
lánc ne csavarodjon fel az oszlopra (ez forgó elem beépítésével vagy laza hurokkal is 
megoldható). 

• Kapu: Két oszlop között lelógatott lécből áll. A léc alatt kell átkerékpározni úgy, hogy 
nem ér a kerékpáros feje a léchez. 

• Pult: Két, egymástól pár méterre lévő pultszerű állványból áll. Az egyik pultról kell 
áttenni valamit a másik pultra. Ezt lehet variálni úgy is, hogy a kerékpárosnak át kell 
vennie a másik kezébe a tárgyat és úgy leraknia a második pultra. 

• KRESZ táblák: Kihelyezhetőek KRESZ táblák, melyekkel a kerékpáros közlekedési 
magatartását befolyásolhatjuk, így is erősítve bennük a megfelelő közlekedési 
magatartást. 

 

 

5.42. ábra: Mobil kerékpáros tanpálya31 
 

5.43. ábra: Mobil kerékpáros tanpálya31 

A pálya lehet önkormányzati, iskolai, rendőrségi, civil szervezeti vagy magántulajdon is, kisebb 
változtatásokkal nemcsak gyerekek, hanem felnőttek oktatására is alkalmassá tehető.  

A mobil pálya alkalmazható a BringaSuli (bővebben a 9.1.3. fejezetben) oktatás részeként, vagy 
egyéb iskolai közlekedésbiztonsági oktatásban is, falunapokon és délutáni foglalkozás keretében 
is. Minden esetben javasolt képzett kezelők alkalmazása a pályáknál, akik tudják, miként kell a 
pályát megfelelően felállítani, illetve segíteni tudják hasznos tanácsokkal azokat, akiknek 
nehézségük támad a pályán. Pálya méretétől függően 1-3 segítőre is szüksége lehet. 

A pálya létrehozásakor szponzorokat is meg lehet keresni, akik az eszközök logósításáért cserébe 
a beruházás költségeit kell, hogy állják. 

                                                 
31 Forrás: http://www.autoklub.hu/kozlekedesbiztonsag/biztonsagosan-kozlekedni-egy-eletuton 
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5.3.2. Szabadidős és sport tevékenységhez kapcsolódó kerékpáros pályák, 
versenypályák 

A sport és rekreációs céllal kerékpározók számára előfordulnak további kerékpáros 
létesítmények is, úgymint mountain bike (MTB), freestyle pályák és a klasszikus értelemben vett 
kerékpárpálya is. Ezek a létesítmények mind speciális közönség számára készülnek, de 
valamilyen szinten a bárki használhatja őket. A látszólagos alacsony kihasználtságuk mellett 
rendkívül sokat tesz a társadalom kerékpáros kultúrájának fejlesztéséért, továbbá turisztikai 
bevételt is generálhatnak. Mivel különleges létesítményekről van szó minden esetben 
nélkülözhetetlen az illetékes szakmai civil szervezetek (Magyar Kerékpársport Szövetség; 
www.cycling.hu) bevonása, már az első ötletek, elképzelések kapcsán is. 

Mountain bike pályák 

Erdei hegyes dombos területen kialakított pálya, amely a kijelölt útvonalon túl létesítményeket is 
tartalmazhat (pl. rámpák), kialakításával kapcsolatban minden esetben figyelembe kell venni az 
aktuális KRESZ szabályait és a mindenkori erdőtörvényt és a helyi erdőgazdaság szakmai 
véleményét. 

 

 

5.44. ábra: Mountain bike pálya32 

Freestyle pályák 

Leggyakrabban települések közterein kerülnek kialakításra és számos létesítményt tartalmaznak, 
melyek minősége kihat a pálya élettartamára, és a hozzá kapcsolódó karbantartási feladatokra. A 
freestyle és a BMX kerékpározás egyre nagyobb népszerűségnek örven, elsősorban a tizenéves 
fiatalok közt, akiknek így egészséges, hasznos iskola utáni időtöltést jelent egy ilyen pálya 

 

                                                 
32 Forrás: http://napielet.hu/napi/rovat/kerekpart/3589/az_elso 
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5.45. ábra: Freestyle pálya33 

Kerékpár pálya, Velodrom 

A legnagyobb, leglátványosabb és egyben legdrágább beruházás a velodrom építése. Jelenleg 
Magyarországon csak a Millenáris Velodrom (http://velodrom.hu) számít igazi kerékpáros 
pályának, azonban az épület már öreg, leromlott és régi építése miatt méretei sem felelnek már 
meg hivatalos nemzetközi versenyek szervezésének. Az olimpiai játékok közé tartozó 
pályakerékpár versenyeknek ad egy ilyen létesítmény otthont, de segítségével a 
versenykerékpárosok képzése és utánpótlásának nevelése segíthető. 

 

 

5.46. ábra: Velodrom34 

Országúti kerékpár versenyek 

Ugyan önálló pályát nem igényelnek, de egyes országúti versenyekhez szükséges bizonyos 
útszakaszok ideiglenes lezárása. Ezt a verseny szervezőivel és a közútkezelővel kell egyeztetni. 
Az útszakasz lezárásán túl a verseny ideje alatt folyamatosan biztosítani kell, hogy senki ne 

                                                 
33 Forrás: http://kalandparkok.hu 
34 Forrás: http://www.velodrom.hu/wiki/doku.php/millenaris_junialis_valogatoverseny 
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menjen véletlenül a pályára, mivel a kerékpárversenyzők megjelenése elég kiszámíthatatlan és 
nagy sebességükből fakadóan komoly balesetek következhetnek be. A rendezvény biztosítására 
kiválóan alkalmasak például a kerékpáros rendőrök (bővebben lásd a 9.3 fejezetben). 
Amennyiben egy település támogatni szeretné az országúti kerékpárosokat, akkor az utak 
szélének kiváló minőségben tartásával elkerülheti, hogy a gyakran több mint 50 km/h 
sebességgel haladó csapatok az utak közepén, a gépjárműforgalom előtt haladjanak. 

 

5.47. ábra: Országúti kerékpár verseny35 

 

                                                 
35 Forrás: http://www.bevezetem.hu/auto/betonexpresszes-cador-ridae-az-idei-ksi-kupa 
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6. A kerékpárforgalmi létesítmények alkalmazásának szempontjai 

6.1. Üzleti lehetőségek 
Egy újonnan megvalósuló kerékpáros beruházás befektetési szempontból is vonzó lehet. 

• A kerékpáros turista nem képes annyi csomagot magával vinni, mint egy autós. 
Sebességéből és a kerékpározás jellegéből adódóan többször áll meg. Ezek, valamint a 
fizikai tevékenység miatt többet is fogyaszt. Egy külföldi turista általában több 
vendégéjszakát tölt el, mint egy – esetleg csak átutazó – autós. Ezek alapján 
kijelenthetjük, hogy a kerékpáros az egyik legjobb turista, kiszolgálni az igényeit nagyon 
jó befektetés. Ehhez szükség van megfelelő kerékpáros pihenő- és szálláshelyekre 
étkezési és egyéb higiénés lehetőségekkel. 

• Nem szabad megfeledkezni a kerékpárosok műszaki, technikai igényeinek 
kiszolgálásáról. Szerszámok, alapvető alkatrészek (belső gumi, csavarok, stb.), pumpa 
biztosítása nagyon fontos az út közben felmerült problémák orvoslása miatt. 

• Egyéb üzleti lehetőség kerékpárkölcsönző üzemeltetése. A kerékpárral nem rendelkezők 
ilyen közlekedésbe történő bevonásában komoly lehetőségek vannak. Kerékpárok bérbe 
adásával tovább javíthatjuk a kerékpáros létesítmény kihasználtságát, valamint a rá 
települt egyéb vállalkozások sikerességét. 

• Mivel a megvalósult infrastruktúra hatalmas forgalomvonzó képességgel bír, így 
automatikusan megnövekszik az igény új kerékpárok beszerzésére. Ez lehetőség lehet 
kerékpárboltok megnyitására is. 

6.2. Közösségszervező erő 
Ideális körülmények megteremtésével a kerékpározás biztonságossá, kényelmessé tételével egyre 
több család, baráti társaság gondolhatja úgy, hogy egy régi-új kikapcsolódási forma jött létre. A 
kerékpározás a szabadidő eltöltésének egy kellemes, egészséges formája lehet. Ez nagy 
segítséget nyújthat a gyerekek egészséges életmódra való nevelésében, az aktív testmozgás segíti 
az egészség megőrzését. Jellegéből adódóan a kerékpározás sokkal ember közelibb közlekedési 
forma. Mivel nem egy zárt járműben ülnek, így látják egymást, könnyebben alakítanak ki 
szemkontaktust, amiből könnyebben következtetnek arra, merre és hogyan szeretne menni a 
másik. Az egymás mellett elhaladó kerékpárosok sokszor – ismeretlenül is – köszönnek 
egymásnak, egy technikai probléma esetén megpróbálnak segíteni a másikon. Ez természetesen 
magában hordozza új barátságok, kapcsolatok kialakulásának lehetőségét, ugyanakkor remek 
apropója lehet a régiek fenntartására. 

6.3. A hálózattervezés szempontjai 
Alapkövetelmény, hogy a kerékpárforgalmi létesítmények olyan összefüggő hálózatot 
alkossanak, amelyeken mindenhová el lehessen jutni kerékpárral. A településeket, kistérségeket 
összekötő összefüggő kerékpárforgalmi létesítmények és hálózatok tegyék lehetővé a 
biztonságos kerékpáros közlekedést, de egyben tegyék lehetővé egy adott terület természeti, 
történelmi és kulturális értékeinek feltárását is. 

A kerékpárforgalmi hálózatok elemei nemcsak kerékpárutakból állhatnak. Fontos annak a lehető 
legpontosabb meghatározása, hogy mikor milyen kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása 
célszerű és gazdaságos. Az a legfontosabb, hogy mielőbb összefüggő kerékpárforgalmi 
nyomvonalak alakuljanak ki, még annak ellenére is, hogy egyes szakaszokon nem alakítunk ki 
önálló kerékpárforgalmi létesítményeket (pl.: kerékpárutakat). Az előnytelen műszaki 
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jellemzőkkel, vagy a kerékpárosok számára kedvezőtlen nyomvonalon kialakított önálló 
kerékpárforgalmi létesítmények nem érik el a kívánt hatást. A kerékpározásra kialakított 
útfelületek ne elsősorban gyalogos és zöldfelületek rovására létesüljenek. Nem szükséges, nem 
gazdaságos és nem is indokolt mindenütt önálló, elkülönített kerékpárforgalmi létesítmény 
építése. Ahol erre fizikailag lehetőség van és a közútkezelővel történt egyeztetés után 
megengedhető, ott igénybe kell venni olyan közúti területeket, amelyek nincsenek kellően 
kihasználva, pl.: forgalom elől elzárt terület, használaton kívüli forgalmi sáv, túl széles útpálya, 
stb. 

A kerékpárforgalmi nyomvonalat alkotó létesítmények egy része csak költséges építési 
beavatkozással valósítható meg, ezért a kerékpárforgalmi nyomvonalak és hálózatok 
kialakításakor minden esetben meg kell vizsgálni azt, hogy forgalomszervezési intézkedésekkel, 
vagy kis költségű építési beavatkozásokkal ki lehet-e alakítani a biztonságos kerékpározás 
feltételeit. A költségtakarékos fejlesztési intézkedések sorrendje a következő: 

• Forgalomszervezési intézkedések 

o Sebességkorlátozás és/vagy forgalomcsillapítás, gyalogos és kerékpáros zóna 
kialakítása, korlátozott sebességű övezet (30-as zóna) kialakítása. 

o Tehergépjármű forgalom korlátozása. 

o Konfliktuspontok feltárása és kezelése. 

o Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros forgalom lehetővé tétele. 

o Az egyirányú forgalmú utak menetirányának szakaszos megfordítása. 

o Zsákutcák kerékpárosok számára átjárhatóvá tétele. 

o Csomópontok átalakítása: pl.: széles forgalmi sáv, kerékpársáv, előretolt kerékpáros 
felálló helyek kialakítása, kerékpáros nyom jelölése. 

• A meglévő széles útpálya használati módjának átszervezése 

o Lakott területen a meglévő forgalmi sávszélességek felülvizsgálatával. 4,25 méter 
széles külső sáv és keskenyebb, 2,75 méter széles belső sávok kialakításával 
biztonságosabbá tehető a többsávos közutakon a kerékpározás. 

o Egyirányú forgalmú utcák irány megfelelőségének vizsgálata. 

o Egyirányú forgalmú utcákban az ellenirányú kerékpározás lehetővé tétele. 

o Az útpálya keresztmetszeti használatának újrafelosztása kerékpársáv, nyitott 
kerékpársáv kialakításával. 

o Autóbusz forgalmi sáv használatának lehetővé tétele kerékpározásra. 

o A csomópontok átalakítása a kerékpáros forgalom igényei számára akkor is, ha a 
csatlakozó útszakaszokon nincsen kerékpárforgalmi létesítmény. 

• Épített kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 

o kerékpársáv, 

o kerékpárút, 

o gyalog- és kerékpárút kialakítása 

 

A hálózattervezésnél elsődleges szempont a kerékpáros forgalom jellegének és nagyságának 
megfelelő, a biztonságos, gyors, akadály- és kerülőútmentes, könnyű és kényelmes kerékpáros 
közlekedés feltételeinek megteremtését elősegítő fejlesztések, a nyomvonalak és az azokból 
kialakuló hálózatok meghatározása, valamint a megvalósítás gazdaságos és ésszerű ütemezése. 
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A kerékpárforgalmi hálózatok tervezésénél a kerékpáros szokások, igények, forgalmi és baleseti 
adatok feltárásával; részletes, regionális vizsgálatok elemzésével meg kell határozni a fejlesztési 
célokat úgy, hogy a különböző szintű hálózatok (települési, térségi, valamint az OTrT-ben és az 
azt módosító 2008. évi L. törvény 1/6. számú mellékletében szereplő országos törzshálózat) 
egymáshoz kapcsolódjanak. 

A kerékpárforgalmi hálózatokat – bármilyen szinten – csak a teljes közlekedési hálózattal 
összhangban, az úti célokat, a fő keresztezési, átszállási helyeket, kapcsolatokat figyelembe 
véve, a forgalombiztonsági szempontok szem előtt tartásával, az egyes régiók, települések 
rendezési terveinek közlekedés-szakági alátámasztó munkarészeiben kell megtervezni. A 
szerkezeti tervekben, a szabályozási tervekben és szabályozási előírásokban a kerékpárforgalmi 
hálózatok keresztmetszeti méretezéssel igazolt helybiztosítása szükséges. 

 

Követelmények 

A hálózattal szembeni követelmények, szempontok a különböző rendeltetésű hálózati elemeknél 
más-más súllyal veendők figyelembe. 

• A kerékpárforgalmi hálózat legyen összefüggő. 

• A kerékpárforgalmi hálózati elemek és csomópontjaik legyenek biztonságos 
kialakításúak. 

• A kerékpárforgalmi létesítmények biztosítsanak kerülőutak nélküli közvetlen 
kapcsolatokat, a kerékpározás jelentsen időmegtakarítást. 

• A kerékpáros hálózat illeszkedjen a tájba, a természeti környezetbe. 

• A hálózatot alkotó nyomvonal elhelyezésekor vizsgálni kell a közvilágítás helyzetét és 
megfelelőségét. 

• A hálózatok tegyenek lehetővé komfortos közlekedést a megfelelően megválasztott 
tervezési jellemzők egységes és következetes alkalmazásával. 

• A kerékpáros útirányjelző rendszer következetes és egyértelmű legyen. 

6.4. Célszerű, hatékony, biztonságos és a műszaki előírásoknak megfelelő 
kerékpáros létesítmények kiválasztásának módszertana 

6.4.1. Alapelvek 
A kerékpárforgalmi nyomvonalat homogén szakaszokra kell bontani. A szakaszokat közel 
azonos vagy hasonló forgalmi viszonyok szerint kell meghatározni és el kell végezni a következő 
pontokban meghatározott vizsgálatokat a kerékpárforgalmi létesítmény fajtájának kiválasztására. 

A kerékpárforgalmi létesítmény típusát az ÚT 2-1.203 számú Útügyi Műszaki Előírás 6. 
fejezetében ismertetett vizsgálatok alapján kell meghatározni. 

6.4.2. Elválasztás a közúti forgalomtól 
A közúti forgalom nagyságának, összetételének és sebességének elemzése, valamint a 
kerékpáros forgalom nagysága, továbbá gazdaságossági, közlekedésbiztonsági elemzések és 
fizikai-környezeti vizsgálatok alapján kell eldönteni azt a kérdést, hogy a kerékpárosok a közúti 
forgalommal közös felületet használják-e, és ha igen, azt milyen kialakítású felületen, milyen 
feltételekkel tehetik meg. Ennek elvégzése és a javaslat megtétele tervezői feladat. 
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Az elválasztás szükségességét és a kerékpárforgalmi létesítmény fajtájának meghatározását sok 
tényező befolyásolja: 

• az átlagos napi forgalom nagysága (ÁNF) E/nap/két irány, amely a kerékpárforgalmi 
létesítmény forgalomba helyezésének időpontjára előrebecsült érték, 

• a forgalom összetétele, 

• a nehéz gépjármű forgalom és a személygépjármű forgalom darabszáma, aránya, 

• a kerékpáros forgalom nagysága (kp/csúcsóra), 

• a keresztezések gyakorisága, 

• a közúti pálya szélessége, 

• a forgalmi sávok száma és szélessége, 

• a közúti forgalom engedélyezett sebessége (v) km/h, 

• a gépjárművek parkolás módja és igénye. 

 

Az ÁNF és a közúton engedélyezett sebesség alapján kell meghatározni az alkalmazandó 
kerékpárforgalmi létesítmény fajtáját az ÚME 6.1. ábra alapján. 

 

6.1. ábra: A közúti és a kerékpáros forgalom szétválasztása 
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1. Vegyes forgalom tartománya 

Ebben a tartományban a kerékpáros forgalom a közúti forgalommal közös útpályán, illetve 
forgalmi sávban haladhat, ha a kerékpáros forgalom nem éri el a 400 kerékpáros/h/irány értéket. 
A kerékpáros forgalom biztonságát forgalomtechnikai intézkedésekkel kell elősegíteni. Lakott 
területen például 30-as területi sebességkorlátozással, lakott területen kívül sebességkorlátozással 
és/vagy kerékpáros veszélyt jelző táblák, piktogramok alkalmazásával, stb.  

Ha lakott területen a kiemelt szegély nélküli útpálya szélessége 5,0 méternél kisebb és a 
teherforgalom darabszáma a 60 db/csúcsóra/irány értéket, és a kerékpáros forgalom a 120 
kerékpáros/csúcsóra/irány értéket meghaladja, akkor a 2. tartományban felsorolt 
kerékpárforgalmi létesítmények közül kell kiválasztani az adott szakaszra legmegfelelőbbet. 

 

2. Átmeneti tartomány 

Azért átmeneti, mert ebben a tartományban többfajta kerékpárforgalmi létesítmény választható, a 
közúti forgalom nagyságától és az úton engedélyezett sebesség függvényében. 

 

2.000-4.000 közötti ÁNF tartományban alkalmazható megoldások: 

• részleges vagy teljes útpadka, 

• széles forgalmi sáv, 

• kerékpáros nyom, 

• autóbusz forgalmi sáv használata kerékpározásra, 

• nyitott kerékpársáv, 

• kerékpársáv lakott területen belül, 

• kerékpárút, vagy gyalog- és kerékpárút, 

• egyéb forgalommentes út, pl. árvédelmi töltés, 

• párhuzamos kisforgalmú közút, szervizút, lakóutca,stb 

 

4.000-10.000 közötti ÁNF tartományban alkalmazható megoldások:  

Ebben a zónában alkalmazható megoldások: 

• részleges vagy teljes útpadka, 

• széles forgalmi sáv, 

• kerékpáros nyom, 

• autóbusz forgalmi sáv használata kerékpározásra, 

• nyitott kerékpársáv, 

• kerékpársáv, 

• kerékpárút, vagy gyalog- és kerékpárút, 

• párhuzamos kisforgalmú közút, szervizút, lakóutca, 

• egyéb forgalommentes út, pl. árvédelmi töltés. 
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10.000-20.000 közötti ÁNF tartományban alkalmazható megoldások: 

Ebben a zónában alkalmazható megoldások: 

• részleges vagy teljes útpadka burkolat, 

• széles forgalmi sáv, 

• autóbusz forgalmi sáv használata kerékpározásra, 

• kerékpársáv, 

• kerékpárút, vagy gyalog- és kerékpárút, 

• párhuzamos kisforgalmú közút, szervizút, lakóutca, 

• egyéb forgalommentes út, pl. árvédelmi töltés. 

 

20.000 feletti ÁNF érték esetén alkalmazható megoldások: 

• kerékpársáv, 

• kerékpárút (egyirányú vagy kétirányú), vagy gyalog- és kerékpárút, 

• párhuzamos kisforgalmú közút, szervizút, lakóutca, 

• egyéb forgalommentes út, pl. árvédelmi töltés. 

 

• Az átmeneti zónában szereplő kerékpárforgalmi létesítmények közül a sebességi 
viszonyok, a helyi adottságok, a baleseti adatok kiértékelése, a forgalom nagyságok és 
arányok, valamint a helyi körülmények, kerékpározási szokások és igények együttes 
elemzése alapján kell választani. Az adott szakaszon az összes szempont mérlegelése 
alapján kell kiválasztani a legbiztonságosabb, leggazdaságosabb és a legcélszerűbb 
kerékpárforgalmi létesítményt. 

• Részlegesen burkolt útpadka lakott területen csak akkor létesíthető, ha kerékpársáv 
kialakítását a környezeti adottságok nem, vagy csak jelentős többletköltséggel tennék 
lehetővé. 

• 60 km/h engedélyezett sebesség felett lakott területen belül kerékpársáv nem létesíthető. 

• Kisforgalmú közútnak az tekintendő, amely a 6.1. ábra 1-es tartományába sorolható. 

• Ha lakott területen az ÁNF 10.000 E/nap/két irány érték felett van, akkor kerékpársáv, 
kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút létesítése célszerű. A közúti forgalom 
növekedésével egyre inkább ajánlott a kerékpársáv, vagy a közúti forgalomtól 
elválasztott, önálló kerékpárút létesítése (kétirányú, vagy kétoldali egyirányú). Kerékpárút 
vagy gyalog- és kerékpárút létesítési igénye esetén a 6.2. ábra szerint meg kell vizsgálni a 
kerékpáros és a gyalogos forgalom elválasztásának szükségességét is. 

• Ha a tehergépjárművek és az autóbuszok együttes darabszáma a mértékadó órában – 
forgalomnagyságtól függetlenül – a 300 db-ot eléri vagy meghaladja, és a kerékpáros 
forgalom a 400 kp/h értéket meghaladja, akkor a közúti forgalom és a kerékpáros 
forgalom elválasztása szükséges. 

• Gyakori, 300 m-nél sűrűbb útkereszteződések és útcsatlakozások esetén különösen 
javasolt a kerékpáros forgalom kétoldali, menetirány szerinti vezetése. A menetirány 
szerinti forgalmi rendben működő kerékpárforgalmi létesítmények (egyirányú kerékpárút, 
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kerékpársáv) azért célszerűek, mert a helyi adottságoknak megfelelően könnyen 
csatlakoztathatók egymáshoz és a logikus forgalmi rend szerint működnek. 

 

3. Kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút zónája 

Lakott területen belül és kívül alkalmazható kerékpárforgalmi létesítmények: 

• kerékpárút (egyirányú vagy kétirányú), 

• elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, 

• elválasztott gyalog- és kerékpárút. 

 

Ha a közúti forgalom nagysága és a közúton engedélyezett sebesség alapján a 6.1. ábra szerint 
kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút létesítésének igénye merül fel, akkor a 6.2. ábra szerint 
meg kell vizsgálni a kerékpáros és a gyalogos forgalom elválasztásának szükségességét. 

6.4.3. Elválasztás a gyalogos forgalomtól 
Adott esetben nemcsak a gépjármű, hanem a gyalogos forgalomtól is el kell választani a 
kerékpáros forgalmat. Meg kell határozni a kerékpáros és a gyalogos forgalom várható nagyságát 
forgalomszámlálással), majd ezen adatok alapján kell kiválasztani a megfelelő kerékpárforgalmi 
létesítményt. Ehhez forgalomszámlálást kell végezni a (az ÚT 2-1.203 sz. útügyi műszaki előírás 
17. fejezetben meghatározott módon), majd az adatok feldolgozása után a 6.2. ábra szerint kell 
kiválasztani a szükséges kerékpárforgalmi létesítményt. 

Az ÚME 6.2. ábra a gyalogos és a kerékpáros forgalom elválasztása szükségességének kezelését 
adja meg. 
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6.2. ábra: A kerékpáros és a gyalogos forgalom szétválasztása 

A kerékpáros és a gyalogos forgalom jellegzetességeiből adódóan több olyan helyzet van, amely 
kritikussá teheti a kétfajta forgalom együtt vezetését. 

• Hosszirányú együttmozgás esetén, túl nagy gyalogos forgalomnál a kerékpáros forgalom 
akadályozza a gyalogosokat. Ilyen nagy gyalogos forgalmú területekre lehetőleg ne 
vezessük be a kerékpáros forgalmat. Ha ez elkerülhetetlen, akkor a kerékpárosok 
sebességének csökkentése szükséges a gyalogosok lépéstempó sebességére, vagy ki kell 
alakítani a kerékpárosok által használható útfelületet, esetleg gyalogos- és kerékpáros 
zónát. 

• A KRESZ nem különbözteti meg az elválasztás nélküli és az elválasztott (burkolati jellel, 
szegéllyel) gyalog- és kerékpárutak elnevezését (KRESZ 26/d és 26/e ábra), mindkettőt 
„Gyalogos és kerékpárút”-ként határozza meg, ugyanakkor a tervezési gyakorlatban ezek 
különbözőek. Jelentős, 420 kerékpáros/h/kétirány forgalomnál nagyobb kerékpáros 
forgalom által használt felületre csak szórványos gyalogos forgalom engedhető 
elválasztás nélkül. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút jelzésére a KRESZ 26/d 
ábra szerinti jelzőtáblát kell alkalmazni. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútnál is 
célszerű lehet a közlekedési felületek ajánlott használatának jelölése. A használatra 
ajánlott felületeket 25-30 méterenként gyalogos és kerékpáros piktogramokkal, valamint 
3 db terelővonallal lehet kijelölni. Szórványos gyalogos vagy kerékpáros forgalomnak az 
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tekintendő, amikor a gyalogos vagy kerékpáros forgalom kisebb, mint 60 fő 
(kerékpáros)/h/két irány. 

• Lakott területen kívüli szakaszokon a kerékpáros és a gyalogos forgalom elválasztása 
általában nem indokolt. Indokolt lehet azonban az elválasztás, ha a kerékpárforgalmi 
létesítmény gyalogosokat is vonzó terület (strand, rekreációs terület, ipari park, közösségi 
közlekedési megállóhely, stb.) felé halad. 

 

1. tartomány: Önálló vonalvezetésű egyirányú vagy kétirányú kerékpárút tartománya 

Ebben a tartományban a forgalmi adatok alapján kizárólag önálló kerékpárút létesítése 
megengedett, a szórványos gyalogos forgalom a kerékpáros forgalmat érdemben nem zavarja. 

 

2. tartomány: Elválasztott gyalog- és kerékpárút tartománya 

Ebben a tartományban elválasztott gyalog és kerékpárút, valamint önálló gyalogút és önálló 
kerékpárút egyaránt létesíthető. 

Az elválasztott kerékpárút esetében a fizikai elválasztásra kell törekedni. A fizikai elválasztás 
kiemelt szegély, „K” szegély, korlát lehet. Az optikai „elválasztás” felfestéssel és eltérő színű 
és/vagy eltérő anyagú burkolattal alakítható ki. 

Amennyiben a fizikai elválasztás helyhiány miatt nem, vagy csak aránytalanul nagy 
többletköltséggel lehetséges, akkor optikailag elválasztott gyalog- és kerékpárút alakítható ki. 
Ebben az esetben a tervben részletesen indokolni kell azt, hogy az elválasztás miért nem 
valósítható meg (helyi vagy országos védettség alatt álló műemlék, védett fasor védelme, stb.)  

 

3. tartomány: Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút tartománya 

Ebben a tartományban elválasztott vagy elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, önálló 
gyalogút és egyidejűleg kerékpárút is létesíthető. 

A forgalmi adatok alapján, költségtakarékossági okokból általában lakott területen elválasztás 
nélküli gyalog- és kerékpárút létesítése ajánlott. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútnál is 
célszerű a közlekedési felületek ajánlott használatának jelölése. 

Az „A” hálózati rendeltetésű kerékpárforgalmi nyomvonal nem jelölhető ki elválasztás nélküli 
gyalog- és kerékpárútként még akkor sem, ha a forgalmi adatok alapján az 1. számú zónába esne. 
Lakott területen kívül a gyalogos vagy a kerékpáros forgalom mértékétől függően gyalog- és 
kerékpárút tervezhető. 

 

4. tartomány: Gyalogút tartománya 

Ebben a tartományban a forgalmi adatok alapján, költségtakarékossági okokból kizárólag önálló 
gyalogút létesítése megengedett. 

 

5. tartomány: Elválasztott kialakítású kerékpárút és külön gyalogjárda, vagy gyalogút 
tartománya 

Ebben a tartományban a forgalmi adatok alapján önálló kerékpárút és önálló gyalogút létesítése 
egyidejűleg szükséges. 
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6.5. Keresztmetszeti kialakítás szempontjai, burkolatok kiválasztása 
A kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása sokszor azért nehéz feladat, mert a 
kerékpárforgalmi létesítményeket utólag kell a meglévő szabályozási szélesség adta 
keresztmetszetbe illeszteni. Az épített kialakítású kerékpárforgalmi létesítményeknél a 
keresztmetszeti elrendezés során az alábbi szempontok mérlegelését javasoljuk: 

• A legkedvezőbb elrendezés a gépjármű forgalomnak megfelelő keresztmetszeti 
elrendezés a kerékpárforgalmi létesítményeknél is. Ilyen létesítmények az egyirányú 
kerékpárút, nyitott kerékpársáv, kerékpársáv. 

• Ha irány szerinti elrendezés nem lehetséges, akkor törekedni kell a kerékpáros és 
gyalogos forgalom felületének fizikai elkülönítésére, elválasztására. 

• Mivel a gyalogosok egyharmad részének életfizikai jellemzői korlátozottak (idős 
emberek, kisgyerekekkel közlekedők, mozgáskorlátozottak), ezért a gyalogos és a 
kerékpáros forgalom közös felület használata balesetveszélyes. 

• Lakott területen kívüli útszakaszokon törekedni kell olyan vegyes használatú út 
kialakítására, amelyet a kerékpáros és a mezőgazdasági forgalom is használhat. 

 

A kerékpárforgalmi létesítmények, ezen belül a gyalog- és kerékpárút pályaszerkezetét ÚT 2-
1.520 Útügyi Műszaki Előírás szerint kell figyelembe venni. 

A kerékpárforgalmi létesítmény burkolatával szembeni legfontosabb követelmények: 

• Sima, egyenletes útfelület. 

• Az útfelület és az alépítmény víztelenítését biztosítani kell. 

• A pályaszerkezet a fagyterheléssel szemben ellenálló legyen. 

 

A sima útfelület igénye miatt a kerékpárosok számára legkedvezőbb az aszfaltburkolat. 
Különleges esetekben szóba jöhet a döccenőmentes kialakítású térkő burkolat is.  

Az ÚT 2-1.203 számú Útügyi Műszaki Előírás 9. fejezete adja meg a pályaszerkezetek 
megválasztásának feltételét. Az egyes létesítményeknél ajánlott felső burkolati réteg fajtáját a 
6.1. táblázat tartalmazza.  

 

 Lakott területen Lakott területen 
kívül 

Természet közeli 
területeken 

Kerékpársáv Aszfalt - - 

Kerékpárút Aszfalt Aszfalt 
Biokatalizátoros 
talajszilárdítás, 

aszfalt 

Elválasztott 
gyalog- és 

kerékpárút 

Kerékpáros 
útfelület 
aszfalt 

Gyalogos 
felület 

aszfalt/térkő 
Aszfalt 

Biokatalizátoros 
talajszilárdítás, 

aszfalt 

Elválasztás nélküli 
gyalog- és 

kerékpárút 
Aszfalt Aszfalt 

Biokatalizátoros 
talajszilárdítás, 

aszfalt 

6.1. táblázat: Az egyes kerékpárforgalmi létesítményeknél ajánlott felső burkolati réteg 
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Természet közeli területek a természetvédelmi területek, erdei, vízparti, mezei rekreációs 
útvonalak. 

6.6. Kerékpár parkolók, tárolók 

6.6.1. Alapelvek 

• Egy adott terület kerékpárforgalmi hálózati terveinek tartalmaznia kell kerékpár parkolási 
(tárolási) intézkedési tervet is. A 253/1997. számú (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 
szerint biztosítani kell a kerékpárok elhelyezését minden olyan építményhez, ahol 
rendszeres kerékpáros forgalomra számítani kell (szórakoztató, kulturális, kereskedelmi, 
szabadidős létesítmények, iskola, stb.). Figyelembe kell venni a nagyobb, forgalomvonzó 
létesítményeket, a település- vagy városrész központokat, a közösségi közlekedési 
járművek megállóhelyeit is. 

• A kerékpárral érkező, rövid ideig tartózkodó ügyfelek, vásárlók, látogatók számára 
biztosítani kell, hogy kerékpárjukat a következő feltételeknek megfelelő parkolóhelyeken 
hagyhassák: 

o Könnyen elérhető (nem kell ajtót, kaput nyitni) 

o Viszonylag biztonságos (a kerékpár jól rögzíthető, látható helyen van) 

• A kerékpárral érkező, hosszabb ideig tartózkodó munkavállalók, lakók, utasok számára 
biztosítani kell, hogy kerékpárjukat a következő feltételeknek megfelelő parkolóhelyeken 
hagyhassák: 

o Biztonságos (megfigyelt vagy zárt) 

o Időjárástól védett (fedett) 

• A tárolók mérete igazodjon a kerékpár helyigényéhez. 

• A tárolók kialakítása legyen esztétikus és környezetbe illő. 

• Az alkalmazott szerkezeti kapcsolatok éleket és csavarozott kötést nem tartalmazhat. 

• A kialakítás és az alkalmazott anyagok olyanok legyenek, hogy a lehető legkisebb 
fenntartást igényeljék. 

• A létesítményt úgy kell elhelyezni, hogy az a célállomás bejáratához a legközelebb 
legyen, de annak használatát ne zavarja. 

6.6.2. A szükséges kerékpártárolók számának meghatározása 
A kerékpárparkolók létrehozásában érdekelt önkormányzatok vagy más intézmények számára 
javasolt, figyelembe veendő tényezők: 

• Az intézmény típusa, helye (oktatási intézetek, üdülési vagy sportközpontok, uszodák, 
tornatermek, parkok, templomok, temetők, kulturális központok és üzletek, irodaépületek, 
stb.). 

• Lakóterületen a kerékpár használatát befolyásolja a kerékpárok biztonságos tárolási 
lehetősége (pl. a közös tárolókban, vagy más zárható helyen, egy vagy több lépcsőház 
lakói számára a szabad rendelkezésű helyiségekből kialakított, zárható tárolókban). 

• Az intézményt látogatók maximális száma, a tevékenység jellege és a lehetséges 
kerékpározók száma egy adott időpontban. 
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A 6.2 táblázat tartalmazza az OTÉK szerint a különféle intézményekhez szükséges parkoló és 
tároló helyek normatíváit. 

A kerékpártárolókat, parkolókat újonnan megvalósuló zártsorú beépítésű lakó-, szálláshely–
szolgáltató, oktatási funkciók esetén az épület részeként kell megvalósítani. Bővítés és/vagy 
rendeltetés módosítás esetén a meglévő állapothoz képest többletként jelentkező tárolókat, illetve 
parkolókat kell megvalósítani, melyek közterületen is elhelyezhetőek. 

Új beépítés esetén a kerékpárokat telken belül – lakó, szálláshely-szolgáltatás, oktatási, funkciók 
esetében – épületben kell elhelyezni, a földszinten vagy az első garázs szinten. A kerékpárok 
elhelyezését biztosító tároló helyek számára legalább 0,8×2,0 méter helyigényt kell biztosítani. 

Az OTÉK 7. számú melléklete a 253/1998. (XII.20.) Korm. Rendelethez. 

 
1. Lakás, üdülőegység Minden lakás és üdülőegység után 1 db 

2.a. 
Kereskedelmi egység 
0-1000 m2-ig 

Az árusító tér minden megkezdett 150 m2 
alapterülete után 2 db 

2.b. 
Kereskedelmi egység 
1000 m2 felett 

Az árusító tér minden megkezdett 500 m2 
alapterülete után 2 db 

3. Szálláshely szolgáltató egység 
Minden megkezdett 15 vendégszoba egysége 
után 2 db 

4. Vendéglátó egység 
A fogyasztó tér minden megkezdett 75 m2 
alapterülete után 2 db 

5. 
Alsó- és középfokú nevelési-oktatási 
egység 

A foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m2 
alapterülete után 2 db 

6. Felsőfokú oktatási egység 
Oktatási és kutatási helyiségek 50 m2 
alapterülete után 2 db 

7. 
Egyéb közösségi szórakoztató, 
kulturális egység (színház, bábszínház, 
filmszínház, stb.) 

Minden megkezdett 50 férőhelye után 5 db 

8. 
Egyéb művelődési egységek (múzeum, 
művészeti galéria, levéltár, stb.) 

A kiállítótér vagy kutatótér minden megkezdett 
500 m2 alapterülete után 5 db, de maximum 50 
db 

9. Sportolás, strand célját szolgáló egység Minden megkezdett 20 férőhelye után 2 db 

10. 
Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem 
fekvőbeteg-ellátó egység 

Az iroda- vagy ellátó terület minden 
megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db 

11. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység Minden megkezdett 50 ágy után 1 db 
12. Ipari egység Minden megkezdett 10 munkahely után 1 db 

13. Raktározási, logisztikai egység 
A raktárterület minden megkezdett 10 000 m2 
alapterülete után 1 db 

14.a. 
Közösségi helyközi közlekedési 
végállomás 

A tervezett vagy mért napi utas szám 5 %-ával 
azonos darabszám 

14.b. 
Közösségi helyközi közlekedési 
megállóhely 

Megállóhelyenként minimum 5 db 

6.2. táblázat: Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő 
kerékpárok számának megállapítása 
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6.6.3. Rövid idejű parkolást lehetővé tevő létesítmények 

6.6.3.1 Fajtáik 

• Kerékpár támaszok: olyan kialakításúak, amelyhez a kerékpár vázszerkezete 
hozzátámasztható, illetve hozzáköthető. Az út mentén elhelyezett „U” alakú támasz 
térhatároló oszlopsor helyett is alkalmazható, ezzel több rendeltetést is betölt, mert a 
kerékpárt lehet rögzíteni hozzá. Nem célszerű olyan kerékpár támasz, ami a kerékpár 
kerekét fogja meg. Kialakításuk szerint lehetnek egyes, illetve több kerékpár elhelyezését 
lehetővé tevő szerkezetek. 

• Kerékpár rekeszek: olyan zárható szerkezetek, amelyek a kerékpár hozzáférését csak a 
használó számára teszik lehetővé. A rekeszek belső elrendezése olyan, hogy a kerékpár 
hátsó kerekét rögzíti. 

• Kerékpár parkolók:  közterületen elhelyezett, több állással kialakított kerékpár 
támaszok, amelyek jelzőtáblával is kijelöltek. 

• Függesztő kampók: a kerékpár vázát, vagy kerekét tartva falon helyezkednek el. A 
függesztő kampó alkalmazása közterületen nem javasolt. Alkalmazása javasolható vasúti 
szállító járműveken. 

6.6.3.2 Kerékpár támaszok követelményei „A Kerékpáros Magyarország Program B+R 
kerékpártárolókra vonatkozó paraméterkönyve” szerint 

Kerékpár támasztok építéséhez az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges: 

• bármilyen fajta kerékpár elhelyezhető és a kerékpár váza is rögzíthető legyen hozzá, 

• rögzíthető legyen olyan kerékpár is hozzá, amelyik első és/vagy hátsó kosárral/ 
gyermeküléssel ellátott; 

• a kerékpár rögzítése egyszerű, gyors, kényelmes legyen; 

• a lakatot ne kelljen a talajtól számított 25 cm-nél lejjebb rögzíteni (ne kelljen a 
felhasználónak nagyon lehajolnia); 

• maximum 5 lépésben lehessen a kerékpárt a támaszhoz igazítani; 

• a kerékpárt lehessen a rögzítés teljes folyamata alatt két kézzel fogni; 

• nem lehet 150 N-nál nagyobb erőbefektetésre szükség a kerékpár elhelyezéséhez; 

• amennyiben a támasz mozgatható elemeket tartalmaz, azok élettartama minimum 10.000 
mozgatás kell, hogy legyen; 

• a kerékpár biztonságosan, 3 ponton rögzíthető, a támasznak ezt lehetővé kell tennie; 

• a kerékpár első kereke is legyen rögzíthető a támaszhoz, ha a felhasználó azt szeretné; 

• a támaszok elhelyezésekor figyelembe kell venni, hogy a kerékpárok rögzítésekor, vagy 
elvitelekor ne érintkezzenek másik kerékpárral vagy a felhasználó öltözetével; 

• nem lehetnek olyan kiálló elemek a támaszon, amibe beleakadhatnak a kerékpár kábelei, 
dinamója vagy lámpája; 

• a támasz meg is támasztja a kerékpárt, ne tudjon eldőlni; 

• a támasz ne rongálja a kerékpárt (pl. anyagából, vagy konstrukciójából kifolyólag; a 
támasz elemeinek csavarral történő rögzítése nem felel meg); 
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• a támasz, anyagát tekintve legyen ellenálló korrózióval, rongálással szemben; 

• a rögzítés módja biztosítsa a támasz stabilitását, ne lehessen azt elmozdítani; 

• a támaszok konstrukciója, és elhelyezésük ne akadályozza a tároló tisztíthatóságát; 

• tájékoztató felület csak abban az esetben helyezhető el a támaszokon, ha az nem 
akadályozza kerékpárok rögzítését (min. 10 cm hézagot hagyni a tájékoztató tábla és a 
váz között); 

• a támaszok feleljenek meg a mindenkori biztonsági előírásoknak. 

 

A 6.3. ábra az „U” alakú kerékpártámaszra mutat be példát. 

 

6.3. ábra: „U” alakú kerékpártámasz jellegrajza 

A kerékpár támaszok elhelyezhetők pl. egy személygépkocsi parkolóhely területén is kerékpár 
parkolóként. A kialakításra a 6.4. ábra mutat példát. 
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6.4. ábra: Példa „U” alakú kerékpártámaszok 45°-os elrendezésére parkoló sávban 

 

6.5. ábra: Példa „U” alakú kerékpártámaszok 45°-os elrendezésére parkoló sávban 

6.6.4. Hosszú idejű tárolást lehetővé tevő létesítmények 
Hosszabb idejű kerékpártárolás szükséges pl. a közösségi közlekedési megállóhelyek elérésének 
környékén: B+R rendszer, továbbá oktatási intézmények és a telephelyek belső területén. A 
tárolókat és rekeszeket olyan frekventált helyen (tömegközlekedési gócpont, városközpont, 
egyéb kerékpárforgalmi céllétesítmények környéke) kell elhelyezni, ahol már regisztráltan- vagy 
várhatóan- megfelelő kapacitás igény merülhet fel. 

Olyan helyen, ahol zárt területen belül helyezhetők el a kerékpárok, ott nyitott vagy fedett 
kerékpártárolók létesítése lehetséges. 
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Közterületeken olyan kerékpár támaszok és rekeszek kialakítására van szükség, amelyhez a 
kerékpár biztonságosan rögzíthető, illetve amelyben a kerékpár biztonságosan tárolható. 

Túl magas használati, vagy bérleti díj esetén a tárló kapacitás kihasználatlan maradhat. 
Lehetőség szerint a tárolási költség nagysága a használat idejének növekedésével fordítottan 
legyen arányos, vagy legyen ingyenes. 

Egy tároló rendszerrel szemben alapvető elvárás, hogy: 

• Nyújtson biztonságot a kerékpároknak akár 24 órán át, elsősorban kerékpárlopással 
szemben. 

• Védje a kerékpárokat az időjárással szemben, elsősorban esővel, napfénnyel szemben. 

• Könnyen megközelíthető legyen és a kapcsolódó közösségi közlekedési pont is közel 
legyen (autóparkoláshoz, gyalogos megközelíthetőséghez képest). 

• A tárolóban elhelyezett kerékpárok ne sérüljenek. 

• A felhasználó szempontjából legyen egyszerűen használható és ne kelljen hozzá nagy 
fizikai erőt kifejteni. 

• Az igények növekedésével a tároló kapacitása bővíthető legyen. 

• A létesítmény védve legyen az autók ráparkolásától. 

• Olyan műanyag elemeket lehet csak felhasználni, melyek nem veszítenek mechanikai 
tulajdonságaiból 15 év alatt (külső használat mellett) 20%-nál többet. 

• A tároló elemeinek meg kell felelniük a mindenkori hatályos környezetvédelmi 
előírásoknak. 

• A létesítmény és annak használata nem akadályozhatja a gyalogosforgalmat. 

 

Kerékpárőrző rekesz 

Kerékpárőrző rekeszek biztonságos B+R rendszer elemeiként alkalmazhatók. A velük szemben 
támasztott követelmények megegyeznek a B+R rendszerű kerékpár támaszoknál rögzített 
követelményekkel. Törekedni kell a környezethez illeszkedő tartós, kevés fenntartást igénylő 
anyagok alkalmazására. 

6.6.5. Kerékpárok hosszú távú elhelyezése az ingatlanon belül 
Az OTÉK előírásai alapján a telekhatáron belül az épületen belül vagy kívül kell a kerékpárok 
elhelyezését megoldani. Ha az elhelyezés az ott dolgozó kisebb, ott lakó nagyobb számú 
személyek kerékpárjai számára szükséges, akkor célszerű lehet az OTÉK-ban meghatározott 
mennyiségű kerékpárok egy részének elhelyezését az épületen belül megoldani. Ez a 
helytakarékosság érdekében történhet pl. függesztő kampók segítségével, ahol a kerékpár vázát, 
vagy kerekét tartva falon helyezkednek el, de ezen megoldás alkalmazása csak zárható 
helységben javasolt. Egyedi lakóingatlanoknál önálló kerékpárparkoló, tároló kialakítása nem 
feltétlenül szükséges, mert a kerékpár elhelyezése a rendelkezésre álló egyéb funkciójú 
helységekben megoldható.  

Ezen szempontok érvényesítése új építményeknél az építési engedélyezés során kerülhet sor. 

6.6.6. Kerékpártároló kialakítása mélygarázsban, parkolóházban 
A parkolóház bejáratának közelében kell elhelyezni a kerékpár tárolókat. Olyan létesítményeknél 
ahol a bejárat sorompóval van lezárva a sorompó mellett legalább 1,0 m széles sávot kell 
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biztosítani. A sorompó kikerülését kerékpáros piktogrammal, vagy kerékpáros nyom burkolati 
jellel jelölni kell. 

6.6.7. A kerékpártárolót az utcáról burkolati jellel jól l áthatóan jelölni 
Kerékpáros pihenőhelyek 

A szabadidős céllal kerékpározók számára 10-15 kilométerenként pihenőhelyekre van szükség. 
A kerékpáros pihenőhelyeket „A”, „B” és „D” hálózati rendeltetésű nyomvonal mentén kell 
létesíteni. 

Lakott területen üzleteknél, büféknél, cukrászdáknál, vendéglátó létesítményeknél, falusi 
turizmus portáinál célszerű kialakítani kerékpáros pihenőhelyeket, ahol a kerékpárosok élelem 
beszerzési, étkezési, vízvételi céllal amúgy is megállnának. A belterületi kerékpáros pihenőhely 
tiszta, árnyékos, esetleg fedett kialakítású legyen, ahol pad, szemétkosár, kerékpár-letámasztás 
lehetősége segítse a kerékpárosok kényelmét. 

Lakott területeken kívül haladó kerékpárforgalmi nyomvonalaknál a pihenőhelyet jó kilátású 
ponton, látnivaló közelében, árnyas helyeken, vagy hosszú emelkedők után ajánlott kialakítani. 

A pihenőhelyen legalább 4 fő részére kell ülőhelyet biztosítani. 

A pihenőhelyeken alkalmazásra kerülő létesítményeket tartós, eltulajdonításra nem csábító 
anyagokból kell kialakítani. 

 

A kerékpáros pihenőhelyek kötelező szolgáltatásai: 

• esővédő, ill. árnyékoló létesítmény, térképpel 

• asztalok, padok 

• kerékpár parkolóhely 

• szeméttárolók 

• a közelben lévő WC és ivóvíz vételező hely jelzése 

 

A kerékpáros pihenőhelyek ajánlott szolgáltatásai: 

• WC elhelyezése, 

• ivóvíz vételező hely kialakítása 

 

A kerékpáros pihenőhelyeken feltüntetni ajánlott információk: 

• Tájékoztatás a környékbeli kulturális, táji, műemléki értékekről, kerékpárral megközelítés 
segítése, az esetleges nehezebben járható, meredekebb szakaszokról tájékoztatás 
útirányjelzésekkel. 

• Tájékoztatás a közösségi közlekedési kapcsolódási lehetőségekről (kerékpártárolók 
megállóhelyeken, pályaudvarokon, kerékpárszállítás közösségi közlekedési eszközön, 
stb.). 

• Gyógyszertár, üzlet, orvosi rendelő. 
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Lakott területen kívül kerékpárforgalmi nyomvonalakon kialakított kerékpáros pihenőhelyre a 
6.6. ábra mutat példát. Alakját és elrendezését a helyszíni adottságoknak megfelelően kell 
kialakítani. 

 

6.6. ábra: Példa kerékpáros pihenőhelyre 

6.7. Intermodalitás 
Az intermodalitás több közlekedés ág együttdolgozását, együttműködését, kapcsolódását jelenti. 
Ez az együttműködés a fenntartható városi közlekedés célkitűzése alapján az ésszerű közlekedési 
mód választással valósítható meg. Kiemelt szempont, hogy az utazások megtervezésénél a 
kerékpározás lehetősége minden közlekedőben komolyan felmerüljön! 

Ez csak akkor lehetséges, ha az emberek az egyes közlekedési módok valódi költségeivel, 
hasznaival és hatásaival tisztában vannak, és ennek figyelembevételével dönthetik el azt, hogy 
milyen közlekedési módot választanak. A közlekedés módok megválasztásában a kerékpáros 
közlekedés valódi lehetőséget jelentsen! 
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A intenzíven beépített belvárosi területeken a gyalogos és kerékpáros forgalmat előnyben kell 
részesíteni a gépjárműforgalommal szemben. A kerékpáros és a közösségi közlekedés magas 
színvonalú összekapcsolása nagyobb távolságra is versenyképes az egyéni gépjármű 
forgalommal szembe ezért kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételek megteremtésén túl 
indokolt egyéb támogatást is hozzákapcsolni. 

• B+R (bike+ride, vagyis a közösségi közlekedés állomásain kialakított) 
kerékpárparkolókkal, 

• közösségi közlekedési járműveken a kerékpárszállítás lehetővé tételével, 

• kombinált tarifarendszer megteremtésével,  

• „közbringa” (public bike) rendszer kialakításával (olyan automatikus kerékpár 
kölcsönzési rendszer, amely bárki számára elérhető, rövid időtávra ingyenesen. Így városi 
környezetben, rövid távolságokra közösségi közlekedésként - illetve a hagyományos 
közösségi közlekedést kiegészítve, erősítve - képes működni. Ld. a bécsi citybike-
rendszert). 
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7. Javaslat a kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítási 
folyamatára 

Mindig szem előtt tartandó cél a tartós, jó minőségű, a kerékpározási igényeknek megfelelő, 
biztonságos és gazdaságosan megvalósított kerékpárforgalmi hálózat kialakítása. A megvalósítás 
minden lépésénél e célt kell szem előtt tartani! 

7.1. A közösségi igény figyelembe vétele 
A kerékpáros civil szervezetek a kerékpáros közlekedés több területén az önkormányzatok 
partnerei, segítő társai lehetnek (részletesen ld. 3. fejezet). Ezen kívül / e mellett is érdemes a 
döntéshozóknak, szakembereknek alaposan feltárnia a kerékpározáshoz kapcsolódó igényeket, 
elvárásokat. Ez a feltáró munka elkezdődhet informális beszélgetésekkel, de mindenképpen 
szükséges felvetni a kérdést lakossági fórumokon is. A település közlekedési koncepciójának 
és/vagy szabályozási tervének elkészítése kapcsán mindenképpen elemezni kell a lakosság 
jellemző térpályáit és meg kell vizsgálni, hogy ezen helyváltoztató mozgások kapcsán milyen 
szerepet játszik a kerékpár jelenleg és milyen szerepet kaphat a jövőben. A lakossággal való 
intenzív együttműködés révén ki kell derülnie: 

• Mely forgalomvonzó és kibocsátó pontok között kell megteremteni a kerékpáros 
közlekedés lehetőségét? Ezek közül melyik az elsődleges a hálózati rendszerben. 

• Milyen típusú, célú forgalom várható? Turisztika, rekreáció vagy inkább a mindennapi 
közlekedés lesz a jellemző. 

• Kik fogják használni a létrejövő kerékpáros útvonalak? Várhatóan milyen sebességgel 
közlekednek majd? Inkább jó fizikai állapotú, gyakorlott városi kerékpárosok vagy 
inkább idősebb vidéki kerékpározók. 

• Várható-e egyéb tevékenységek (kocogás, kutya sétáltatás, stb.) megjelenése a 
kerékpárforgalmi létesítményeken? 

Ha a kérdésekre (de legalább az elsőre) választ tudunk adni, akkor tudjuk megadni a megfelelő 
jellemzőket a tervezőknek. Ezt általában csak a közösséget képviselő döntéshozók és 
szakemberek tudják megadni, ez a települési politikusok felelőssége. Nagyon fontos azonban, 
hogy a települési döntéshozók ezekre a stratégiai kérdésekre koncentráljanak, és ne próbálják 
megoldani a tervezési feladatot a tervező helyett! 

7.2. A tervező kiválasztása 
A kerékpáros létesítmények tervezésénél a megrendelők részéről gyakori az a kizárólagos 
törekvés, amely a legolcsóbb ajánlattevőt helyezi előtérbe és választja ki. Ez igaz a megvalósítás 
teljes folyamatára, így a tervezésre is. 

Kevesen tudják, hogy az egyik legbonyolultabb tervezői feladat a kerékpáros létesítmények 
tervezése. A számtalan meglevő kötöttséghez történő illesztés mellett a biztonságos használati 
alapfeltétel hálózati gondolkodást és gyakorlatot igényel, a fenntartási, bekerülési és tartóssági 
követelmények teljesítése pedig komplex gyakorlati szaktudás esetén lesz sikeres. A biztonságos 
és jó színvonalú kerékpáros létesítmények alap- és sikerfeltétele valamint egyben kiinduló pontja 
a tervezés. A nagyvonalú, a problémás részletekkel nem foglalkozó, nem kellően kiérlelt olcsó 
tervezés lesz az igazán drága és élet hosszan tartó konfliktusok előidézője! 

Szerencsés, ha a kerékpáros létesítmények tervezésének szabályait tartalmazó műszaki előírás és 
a hozzá készített példatár alapos ismerete előfeltételét jelenti a tervezői szerződések 
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megkötésének. Javasolható a témában végzett munkákról referencia kérése és benyújtása, 
valamint a megjelölt referenciahelyek közül néhány személyes megismerése. 

A tervező kiválasztásánál szigorúan alkalmazni kell a 2003. évi CXXIX. Törvény a 
közbeszerzésekről vonatkozó előírásait. Ezt a közbeszerzésekről szóló fejezet részletesen 
tartalmazza. 

7.3. A tervezés folyamata 

7.3.1. Gyakran előforduló hibás megközelítések 
A tervezés során az alábbi hibák elkerülésére érdemes figyelmet fordítani. 

• Ne kapja a tervező diszpozicióba azt, hogy milyen létesítményt kell tervezni, csak akkor, 
ha tényleg megtörtént a kerékpárforgalmi létesítmény kiválasztása. Ennek meghatározása 
tervezői feladat, de a forgalmi viszonyok ismeretében a 6.1 és 6.2 ábra alapján más 
számára is meghatározható. Egyáltalán nem biztos, hogy pl.: kétirányú kerékpárút, vagy 
gyalog-és kerékpárút az egyedüli legcélravezetőbb megoldás. 

• Nem csak kerékpárút megvalósításában lehet gondolkodni! Ötletes megoldással 
gazdaságosabb, ugyanakkor biztonságos megoldás is kereshető! Ilyen lehet lakott 
területen belül a kis építési beavatkozást igénylő lakó pihenő övezet, vagy korlátozott 
sebességű övezet kialakítása, lakott területen kívül mezőgazdasági út létesítése, amelyen a 
kerékpáros is közlekedhet. 

• A gyalogos forgalommal minden esetben számolni kell. Nem fogadható el az a megoldás, 
hogy csak kerékpárút tervezésére van megoldás, de nem foglalkozunk a gyalogos 
forgalommal, vagy a parkolás kérdéseivel. 

• A megfelelő vízelvezetés kialakítása alapvető fontosságú! A kerékpárforgalmi 
létesítmény tervezésekor sokszor akut, megoldatlan helyzeteket kell megoldani! Erre 
minden esetben figyelemmel kell lenni! 

• A kerékpárút út, ezért nem minden esetben helyes az a forgalomszabályozás, hogy a 
kerékpárút adjon elsőbbséget a becsatlakozó utcák forgalmának! A kerékpáros forgalom 
kapjon elsőbbséget, ha az a főúttal párhuzamosan halad. 

• Kiemelt figyelem fordítandó a nyomvonal végpontjaira, a továbbvezetésre és a 
kerékpáros forgalom biztonsági szempontjaira! 

• Kiemelt figyelmet kell fordítani a forgalmas utak kerékpáros keresztezéseire, mert ezek 
balesetveszély forrásai. 

7.3.2. A tervezést megelőző előkészítési folyamat 
Az alábbi ábra szemlélteti azt, hogy a részletes terv készítése előtt több kérdést is tisztázni kell. 

Óva intünk attól, hogy a gondolat felmerülése után részletes terveket készíttessen! Sok esetben 
felesleges költségek után elutasítják a pályázatot, mert olyan problémák derülnek ki mondjuk az 
elkészített – akár engedélyezett – engedélyezési terv szintjén, aminek már jóval előbb ki kellett 
volna derülni! 
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7.1. ábra: A tervezést megelőző előkészítő folyamat 

AD.1. A kerékpárforgalmi nyomvonal kialakításának igénye legtöbbször képviselő testület 
vagy civil szervezet kezdeményezéseként jelenik meg. 

AD.2.  A település kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés kiinduló irányvonala a képviselő testület 
által elfogadott hálózati terv. Ezt a tervrészt a pályázatokon is kérik. 

AD.3. A tanulmányterv vagy koncepció elkészítése során a tervező határozza meg a 
nyomvonal szakaszok ÚT 2-1.203 sz. Útügyi Műszaki Előírás szerinti hálózati szerepét. 

AD.4, AD.5, AD.6. A lehető legpontosabban meg kell fogalmazni a tervezési feladatot: 

• Végpontok és a továbbvezetés lehetséges irányának meghatározása 

• A tervezési nyomvonalszakasz hossza, jellege (lakott területen belüli vagy kívüli) 

• Műtárgyak szükségessége, fesztávolság meghatározása, talajmechanika szükségessége 

• A tervezett nyomvonal menti közúti forgalom nagysága, összetétele 

• Rendeltetés, azaz a nyomvonal szerepkörének meghatározása (közlekedési célú, 
szabadidős célú vagy vegyes rendeltetésű) 

AD.7. A gyakorlott, kerékpárforgalmi nyomvonal tervezésében jártas tervező biztosítja a 
színvonalas, jó megoldásokat, ötleteket. Nagyobb értékek beruházása esetében 
közbeszerzési eljárással a közbeszerzési törvény előírásai szerint választják ki a 
tervezőt. 
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7.3.3. A tervezés folyamata 
Csak akkor rendeljenek meg engedélyezési vagy kiviteli tervet, ha biztosak abban, hogy az adott 
helyen megtörtént a legcélravezetőbb, leggazdaságosabb megoldás kiválasztása és az a pályázat 
feltételrendszerének is megfelel. NE SAJNÁLJÁK AZ IDŐT, ÉS ENERGIÁT A GONDOS 
ELŐKÉSZÍTÉSRE, MERT MEG FOG TÉRÜLNI! 

 

7.2. ábra: A tervezés folyamata 
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AD.8.  A tervezés indító megbeszélést a tervező kezdeményezze. A megbízóval beszéljék át a 
tervezési feladatot, a kapcsolódó terveket, az egyéb a feladatot érintő fejlesztési 
elképzeléseket, figyelembe veendő szempontokat, más közlekedési ágak kapcsolódási 
pontjait. 

AD.9. A tervező ellenőrizze le az előzetesen kiválasztott kerékpárforgalmi létesítményt az ÚT 
2-1.203 számú Útügyi Műszaki Előírás szerint. Ha nincsenek meg a vizsgálathoz 
szükséges adatok, akkor szerezze be, vagy állítsa elő (gépjárműforgalom nagysága, 
gyalogos, kerékpárforgalom nagysága, tulajdonviszonyok, közmű állapotok) 
forgalomszámlálással. 

AD.10. A forgalmi vizsgálat, a helyszíni szemlék és a kerékpáros civil szervezet tapasztalatai 
alapján a tervező ellenőrizze le az előzetesen megállapított tervezési határok 
megfelelőségét. Ha nem megfelelőséget tapasztal, akkor a megbízóval pontosítsa a 
tervezési feladatot. 

AD.11. A tervező készítsen az ÚT 2-1.203 számú Útügyi Műszaki Előírás szerint megfelelő 
színvonalas műszaki tartalmú tervet. 

AD.12. A „ceruzás egyeztetés” ne külön-külön történjen, hanem az összes érintett egyszerre 
(„kerekasztal”) üljön össze, hogy a felmerült kényes részek ügyében a lehető legjobb 
megoldás születhessen. Az ilyen megbeszélésen lehetőség van a közvetlen, szemtől 
szembeni kommunikációra. Az egyeztetésről készüljön jegyzőkönyv. 

AD.13. Az egyeztetés alapján a szükséges pontosításokat átvezeti a tervező. 

AD.14. A tervszállítás végső egyeztetése a megbízóval és a szükség szerinti további érintett 
szervezetekkel. Az egyeztetésről készüljön jegyzőkönyv. 

AD.15. ÚT 2-1.203 számú Útügyi Műszaki Előírás szerinti 13.8. pontja szerint szervezetek 
bevonásával műszaki tervet át kell tekinteni, hogy az minden részében megfelel-e az 
érvényes Útügyi Műszaki Előírásoknak, továbbá a tervezési feladat peremfeltételeinek. 

AD.16. A tervbírálat észrevételeit és az esetleges kiegészítéseket valamennyi tervrészen 
módosítani kell. 

AD.17/A. E munkarészben el kell végezni a terv belső ellenőrzését, belső ellenőr vagy 
jogosultsággal rendelkező tervellenőr bevonásával. 

AD.17/B. Amennyiben a tervezett kialakítás nem felel meg teljes mértékben az érvényben 
lévő előírásoknak és az egyeztetéseknek, úgy el kell dönteni, hogy a kialakításon 
történő módosításhoz szabvány alóli felmentés szükséges-e. Ha nem, akkor vissza kell 
térni a tervezés folyamatához. Ha igen, akkor meg kell kérni a felmentést. Ennek 
eljárását a 7.6 fejezet ismerteti. 

AD.17/C. A felmentés pozitív elbírálásával a terv ledokumentálható. Amennyiben a kérelem 
elutasításra kerül, vagy feltételekkel kerül megadásra, úgy vissza kell térni a tervezés 
folyamatához. 

AD.18. A tervszállítás során elő kell állítani az engedélyezéshez szükséges és a megrendelő 
számára átadandó tervpéldányokat. A dokumentációs költség csökkentése érdekében 
célszerű ún. teljes és csökkentett tartalmú dokumentációk előállítása. A teljes és a 
csökkentett példányokat jól azonosíthatóan meg kell jelölni vagy meg kell címezni. 

7.3.4. A tervek engedélyeztetésének folyamata 
A terv egy „álom”, ami akkor válik megvalósítható „tervvé”, ha jogerős építési engedéllyel 
rendelkezik! Ennek folyamatát a 7.3. ábra szemlélteti. 
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7.3. ábra: Az engedélyeztetés folyamata 

AD.19. A építési engedélyeztetés megkezdése előtt el kell dönteni, hogy a tervezett beavatkozás 
építési engedély köteles-e. A kérdés eldöntéséhez a 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 
ad útmutatást. 

AD.20. Az építési engedélyezési eljárás akkor a legrövidebb, ha a 15/2000. (XI. 16.) KöViM 
rendelet 1. számú melléklete szerinti dokumentumok megvannak. A könnyebb 
áttekinthetőség érdekében ezeket célszerű egy ellenőrző lista alapján összeírni és 
sorszámozni. 

AD.21. Az engedélyező hatóság átvizsgálja a benyújtott dokumentumokat, és ha nem teljes 
körű, akkor hiánypótlásra szólítja fel az engedélykérőt. 

AD.22. Az engedélyezéssel megbízott összeállítja a hiánypótlási lista szerinti dokumentumokat 
és benyújtja az engedélyező hatóságnak. 

AD.23. Az engedélyező hatóság közigazgatási bejárást hív össze, amelynek során a tervező 
ismerteti a tervet és az érintetteknek (szakhatóságok, közmű üzemeltetők, 
forgalomtechnikai kezelők és üzemeltetők, érintett és szomszédos tulajdonosok) még 
lehetőségük van a tervezett kialakítással kapcsolatos észrevételeiket megtenni. 

AD.24. Az engedélyező hatóság határozatban rendelkezik a létesítményről és a határozatot 
tértivevénnyel kiküldi az érintetteknek. 
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AD.25. A kézhezvételtől számított 15 napon belül van lehetőség az építési engedély 
megfellebbezésére. Ha erre nem kerül sor, akkor határozat jogerőre emelkedik. Az 
engedélyező hatóság erről értesítést küld. Ha a tervet az eljárásban bármely résztvevő 
megfellebbezi, akkor az építési engedélyezéssel kapcsolatban a másodfokú közlekedési 
hatóság indít eljárást. Az eljárásáról az elsőfokú hatósághoz hasonlóan határozatban 
rendelkezik. 

AD.26. A kiviteli terv az építési engedély előírásainak megfelelően, annak figyelembe vételével 
készül el. A tervező felelőssége, hogy az építési engedély előírásai a kiviteli tervben 
teljesüljenek. Az engedélyező hatóság az építési engedélyben előírhatja, hogy a kiviteli 
tervet jóváhagyásra még be kell nyújtani. 

AD.27. Az elkészült végleges kiviteli tervdokumentációt a beruházónak a szükséges 
példányszámban át kell adni. 

7.4. Tervbírálat 
2006 évben készült el az ÚT 2-1.203 számú Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése című 
Útügyi Műszaki Előírás, amely a tapasztalatok alapján 2009-ben felújításra, kiegészítése került 
és 2010 áprilisában hatályba lépett. A dinamikusan fejlődő kerékpározás és annak infrastruktúra 
igénye nagyobb körültekintést, megújult szemléletet tesz szükségessé, amelynek az ÚME 
igyekszik eleget tenni. Az új műszaki tartalom megismertetése, elterjesztése érdekében a KKK a 
MAÚT-tal együttműködve több alkalommal tartott Kerékpáros Tervezési Akadémiát, ahol a 
gyakorló tervezők és civil kerékpárosok tapasztalatainak, javaslataink az összegyűjtése alapján 
készült tervezet is megvitatásra került. Ezeken az összejöveteleken már felmerült annak a 
szükségessége, hogy – a közúti tervezések tervzsűri mintájára – hasznos lenne a kerékpáros 
tervek egységes tartalmának és megjelenésének biztosítása, színvonaluk emelése, jó megoldások 
terjesztése a kerékpárosok biztonságérzetének fokozása érdekében a kerékpáros terveket is 
véleményezni, tartalmukat megvitatni. 

Ez az igény megerősítést nyert azzal, hogy a Közlekedés Operatív Program KözOP-2008-3.2. 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. pályázati kiírása szerint a beadandó pályázati dokumentáció 
kötelező mellékleteként a pályázóknak csatolniuk kell a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ (KKK) tervbírálatát. A tervbírálat célja a beadásra tervezett pályázatok műszaki 
terveinek szakmai bírálata. Ezt a feladatot a KKK felvállalta és 2010-ben több ilyen bírálatot le 
is bonyolított. 

A bírálatban részt vesznek a KKK kerékpáros szakemberei, meghívott közlekedési szakemberek, 
a kerékpározással foglalkozó aktivisták és a civil kerékpáros szervezetek képviselői. A 
tervbírálat alapján nyilatkozat kiadására kerül sor, amely tartalmazza a bírálók véleményét a 
megvalósítandó műszaki tartalomról és a megvalósításhoz igényelt költségek realitásáról, 
valamint javaslatot tesznek a szükség szerint a terv felülvizsgálatára, ennek szempontjaira. A 
résztvevők törekednek a szakmai konszenzusra. Amennyiben a szavazati joggal rendelkező 
szervezetek között nem alakul ki egyhangú vélemény, a műszaki és pénzügyi tartalom 
támogatásra való javaslatáról szóló nyilatkozat tartalmáról szavazás dönt. A szavazás annak 
érdekében történik, hogy a benyújtott tervdokumentáció a KözOP pályázatán támogatásra 
javasolt-e, illetve hogy a bírált műszaki és pénzügyi tartalom milyen feltételekkel javasolt 
támogatásra. 

A tervdokumentációkat meghatározott tartalommal kell a pályázónak a tervbírálatra benyújtania 
a KKK részére. Beadandó tervrészek: 

• Műszaki leírás 

• Átnézeti helyszínrajz 

• Helyszínrajz 
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• Mintakeresztszelvények 

• Kereszt-szelvények 

• Részletes költségek 

• Időbeli megvalósítás ütemezése 

• Engedélyek 

• Civil szervezetek véleménye 

• Megvalósítás helyszínén készített fényképek (különös tekintettel a kritikus helyekre – pl. 
átvezetések, hidak, szűkületek) 

 

A dokumentációt időben kell eljuttatni, annak érdekében, hogy a bírálaton részvevőknek alkalma 
nyíljon azokat részletesen áttanulmányozni. A dokumentációkat lehetőleg digitálisan is meg kell 
küldeni annak érdekében, hogy a vita során a részvevők kivetítőn is követhessék az 
elhangzottakat. 

A KKK a KözOP pályázat esetén 30 napon belül elvégzi a tervbírálatot és annak eredményét a 
pályázó részére megküldi. A KKK lehetőség szerint 2-4 tervbírálatot összevonva tart. A 
tervbírálat megadásának igazodnia kell a KözOP pályázati rendszerében megadott pályázat 
beadási határidőkhöz (a KözOP kerékpáros pályázati kiírására pályázatok értékelése csak 
meghatározott időszakokban lehetséges). 

A bírálat menete: 

• Tervek ismertetése 

• Pályázó szervezet: pályázat céljainak ismertetése 

o milyen koncepcióval, hálózati tervvel rendelkezik? 

o a mostani pályázat hogyan illeszkedik a fentiekhez? 

o miért a tervezett létesítményt választotta? 

o hogyan fogalmazta meg a feladatot a tervezőnek? 

• Tervező: műszaki dokumentáció ismertetése 

o milyen előzetes vizsgálatot végzett (pl: forgalomszámlálás, forgalmi becslés)? 

o miért ezt a műszaki megoldást választotta? 

o milyen kerékpáros érdekeket vett figyelembe a tervezés során (civil egyeztetés)? 

• KKK bírálók általi tervbírálat ismertetése 

• Tervek megvitatása, hozzászólások 

• Nyilatkozat megfogalmazása, szavazás 

 

A KKK a pályázati támogatásoktól függetlenül folytatni kívánja a munkaközi tervezések 
bírálatát amennyiben megfelelő személyi kapacitás rendelkezésre áll, és az önkormányzatok, 
valamint a tervezők ezt igénylik. A tervbírálat ezen formájának az alkalmazása akkor célszerű, 
ha már kijelölésre került a nyomvonal, meghatározásra került a megvalósítani tervezett 
kerékpáros nyomvonal, a főbb paraméterek és a burkolat, megtörtént a forgalombecslés. A 
tervbírálat javaslata ebben az esetben nem kötelezi sem a tervezőt, sem a pályázót az 
elfogadásra, de az esetleges Műszaki Előírás alóli felmentés és pályázati támogatás esetén 
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figyelembe veendő szempont, valamint megvédi a tervezőt és a megbízót a megalapozatlan civil 
támadástól. 

7.5. Engedélyezés 

7.5.1. Tapasztalatok 
Az 1988 évi I. törvény 47.§ r.) pont szerint: “Kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként 
megjelölt helyi közút.”. Ebből az következik, hogy a kerékpárút is út, amelynek engedélyezési 
módját az építési engedélyezési eljárásról szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet határozza 
meg. Az elkészült tervet engedélyeztetni kell a területileg illetékes Nemzeti Közlekedési 
Hatósággal (NKH). Az engedélyeztetés módját és az érintett szakhatóságokat az említett rendelet 
határozza meg. 

Hiányos anyag beadásának nincsen sok értelme, hacsak nem iktatószámra van szükség. Az NKH 
gyakorlata szerint az eljárás ideje a teljes körű dokumentum anyag beadásától indul. A teljes 
körű engedélyezési dokumentumcsomag összeállítása sokrétű és gondos munkát igényel. 

Az engedélyezés időigényét általában alul becsülik. A tervező beszerezheti a kezelői 
hozzájárulásokat, de a szakhatósági hozzájárulásokat nem. Az NKH gyakorlata szerint a 
szakhatósági hozzájárulásokat nem kérik meg addig, amíg nincs meg a közútkezelői 
hozzájárulás, sőt ennek ideje az engedélyezési eljárás idejébe nem számít bele. 

A 2004 évi CXL törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 
33.§-a szerint az alábbi eljárási idővel kell számolni. 

 

Ügylet 
Jogszabályban 
meghatározott 
idő (munkanap) 

Gyakorlat 
szerint Megjegyzés 

Engedélyezési eljárás 45 60 

A teljes körű anyag 
benyújtásától számít a 60 
naptári nap, de 
meghosszabbítható. 

Szakhatósági 
hozzájárulás kiadása 

15 30 Meghosszabbítható. 

Jogerőről szóló 
értesítés kiadása 

15 30 

A határozat kézhez 
vételétől számított 15 
napon belül lehet 
fellebbezni + 2 hét postai 
idő. 

7.1. táblázat: Engedélyezési eljárás időigénye 

Összességében a terv elkészítésének időpontjától számítva a beruházó legjobb esetben 3-4 hónap 
múlva jut építési engedélyhez. 

7.5.2. Az eljárás gyorsításának lehetősége az NKH szerint 
Az útügyi hatósági engedélyezési eljárások gyorsításának érdekében a kérelmező figyelmébe 
ajánlott fontosabb információk: 

• Az engedélyt kérőnek, illetve megbízásából a tervezőnek fel kell kutatnia – földhivatali 
nyilvántartás alapján – az érintett területek tulajdonosait. 
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• Már a tervezés során egyeztetni kell a kezelőkkel, be kell szerezni a kezelői 
hozzájárulásokat. 

• Leendő kezelőket egyértelműen meg kell nevezni, a kezelésre átadandó útszakaszokat a 
terv alapján el kell határolni. 

• Az engedélykérelemnek maradéktalanul tartalmaznia kell a 15/2000. (XI. 16.) KöViM 
rendelet előírásai szerint szükséges mellékleteket, és a tervdokumentáció foglalja 
magában az összes előírt munkarészt. A kérelem a teljes előkészítés után egyszerre és ne 
részenként elosztva kerüljön a hatósághoz benyújtásra. 

• A mellékletek egymásnak ellentmondó előírásokat ne tartalmazzanak. Ne kerüljön 
benyújtásra a hatósághoz olyan nyilatkozat, amelyben az építtetőre vagy a megbízottjára 
vonatkozó előírások szerepelnek. A kérelem benyújtásakor már ne legyen tisztázatlan 
kérdés. 

• A helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak benyújtott tervei egyaránt 
feleljenek meg az érvényben lévő útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak. Az út- és 
forgalomtechnikai tervek szakmailag átgondoltak legyenek, a közúti forgalom biztonsága 
– mint meghatározó tervezési szempont – messzemenő figyelembevételével. 

• Tervezés közbeni egyeztetés során a kezelői hozzájárulások (mind a közút, mind a 
közművek tekintetében), az érintett tömegközlekedési szolgáltatók nyilatkozatai 
beszerzése és egyeztetés szükséges az engedélyező hatósággal a későbbi tervmódosítások, 
kiegészítések elkerülése érdekében. 

• Az engedélyt kérő, illetve a tervező pontos felmérése az aktuális források alapján az 
engedélyezési eljárásban érdekeltekről (az érintett és szomszédos tulajdonosok, kezelők, 
közművek és szakhatóságok név- és címjegyzéke; előzetes egyeztetés célszerű a 
hatósággal). Különös figyelmet kell fordítani az ingatlantulajdonosokra, mivel egynek is a 
kimaradása azt eredményezi, hogy az engedély nem válik jogerőssé, és ez a kérelmező 
felelőssége. 

• Célszerű az építtető és a tervező közötti egyértelmű megállapodás arról, hogy a 15/2000. 
(XI. 16.) KöViM rendelet előírásainak megfelelő dokumentáció elkészítéséből ki mit 
vállal. (Pl. gyakorlat, hogy az érintett tulajdonosok listáját, a térkép- és tulajdoni lap 
másolatokat a megrendelő önkormányzat adja meg). 

• Fontos gondolni a helyszíni szemle időszükségletére azokban az esetekben, amikor az 
engedélyező hatóságnak a rendelet alapján kötelező helyszíni szemlét tartania. 

• A szakhatósági hozzájárulások beszerzéséhez a kérelemhez megfelelő szakhatósági 
dokumentáció csatolása szükséges. A szakhatóságnak a hatósági megkeresésre a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott időn belül (15 nap, 30 nap) kell válaszolnia. 
Amennyiben a szakhatóság határidőben nem nyilatkozik, az eljáró hatóság a szakhatóság 
felügyeleti szervéhez fordul. 

• Magánút esetében az építtetőnek a létesítendő út területe összes tulajdonosának 
nyilatkozatát be kell szereznie, amennyiben a közforgalom elől el nem zárt magánút 
építésének, a forgalom részére való átadásának és megszüntetésének engedélyezése iránti 
kérelmet nem a tulajdonos terjesztette elő. 

• Az útkezelő nyilatkozatát – ha az építtető nem azonos a tulajdonossal vagy az útkezelővel 
– az építtető köteles beszerezni az engedély iránti kérelem benyújtása előtt. 

• Az engedélyezendő létesítmények kezelésbe vételéről nyilatkozni kell, amit a hatóság az 
építési engedélybe belefoglal. 
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• Amennyiben a határozatok kézbesítését a beruházó elvállalja, egy ütemben a fellebbezési 
jogról történő valamennyi lemondó nyilatkozat beszerzésével, az építési engedély a 
fellebbezésre adott határidő előtt jogerőre emelhető. 

• Előbbre viheti az engedélyezési eljárást, ha az engedély megkérése előtt – az építtető által 
szervezett lakossági fórumon – a lakosság megismerheti a tervet és elmondhatja a 
véleményét a tervvel kapcsolatban. 

• Az utak átminősítése (Közúti eljárások táblázata 12. pont) engedélyezési eljárás fontosabb 
kellékei a táblázatban: 

o Az út jelenlegi és leendő tulajdonosa (kezelője) közötti előzetes megállapodás az 
átadás feltételeiről (átmeneti intézkedések, jogok, kötelezettségek). 

o Az átminősítési kérelem indokolása. 

o Igazolás arról, hogy a tervezett átminősítés a területrendezési, településrendezési 
terveknek, illetve a helyi építési szabályzatnak megfelel. 

o Az útterület ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapjának hiteles másolata és 
térképmásolata. 

o Forgalmi adatok (azok változása) az átminősítendő útról. 

o Az útkezelőnél fellelhető útnyilvántartási adatok, továbbá főbb műszaki és minőségi 
adatok. 

• Földút engedélyeztetés esetén célszerű előzetes megbeszélést folytatni a közlekedési 
hatósággal. 

• Közforgalom elől elzárt magánút építése esetén is szükség lehet a pályázathoz a 
közlekedési hatóság által kiadott igazolásra, hogy az építés nem engedélyköteles. Az 
igazolás kiadásához szükséges: 

o Hiteles térképmásolat, feltüntetve rajta a magánút nyomvonalát. 

o Tulajdoni lap másolat. 

o Az Önkormányzat igazolása arról, hogy az út magánút és a településrendezési terv és 
a Helyi Építésügyi Szabályzat szerint is ilyen besorolású. 

• Tervező nyilatkozata szükséges az alábbiakról: 

o Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a hatályos, 
általános érvényű és az eseti hatósági előírásoknak, óvórendszabályoknak, a tervezés 
során a vonatkozó és érvényben lévő jogszabályokat, valamint a hatályos ágazati 
tervezési és műszaki szabályozások előírásait betartotta. 

o A hatályos tervezési előírásoktól eltérő megoldások tételes és részletes felsorolása 
(ha van ilyen) és az eltérések műszaki indokolása. 

o Nyilatkozat, hogy a tervezett építés fakivágással jár-e, ha igen ez országos közút 
területét érinti-e? 

o Nyilatkozat arról, hogy a név- és címjegyzékben szereplőkön kívül más szakhatóság, 
út- és közmű-kezelő, egyéb szerv vagy személy feladat- és hatáskörét a terv és a 
tervezett építés nem érinti. 

• A közvilágítási engedély száma, kelte, vagy az illetékes jegyző nyilatkozata. (Figyelembe 
veendők a 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet előírásai.) 

• Zajárnyékoló (zajvédő) fal építése esetén az építésügyi szakhatóság hozzájárulása (OTÉK 
előírások és általános városképi szempontok) 
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• A több szakaszra bontott építés esetében az egyes szakaszokra, műtárgyakra külön-külön 
is lehet engedélyt kérni, azonban az egyes építmény egészének elbírálásához szükséges 
adatokat ilyen esetben is szolgáltatni kell. 

• A belterületi utak kereszt-szelvényeit a közút – ingatlan-nyilvántartásban szereplő – teljes 
építési területére kiterjedően kell megtervezni. 

• Az engedélyezési tervdokumentáció kötelező melléklete az érintett közútkezelők 
hozzájárulásával és záradékkal ellátott „Forgalomtechnikai terv”. 

• A tervdokumentáció tartalmazza a tervezett létesítmények részletes méret-jegyzékét; 
építési területének részletes leírását (tulajdonos, hrsz., művelési ág, terület, igénybevett 
terület). 

Szakhatósági eljárások: 

A vonatkozó rendelet előírásai szerint a kérelemnek maradéktalanul tartalmaznia kell a 
szükséges mellékleteket és tervdokumentációt, amely magában foglalja az érdemben elbírálható 
közlekedési munkarészt is. A közútkezelői hozzájárulást az engedélykérőnek kell beszereznie és 
kérelmével együtt benyújtania. Ennek csatolásával a szakhatósági közreműködés időigénye 
lerövidíthető. 

7.6. Eljárási rend az Útügyi Műszaki Előírások alóli felmentési kérelmekhez 

7.6.1. A felmentés szükségessége 
A kerékpárforgalmi létesítmények tervezése során felmerülhetnek olyan problémák, amelyek 
miatt az éppen aktuálisan érvényes Útügyi Műszaki Előírások minden paramétere nem tartható. 
Ilyen okok elsősorban helyhiány miatt lépnek fel. Amennyiben a probléma máshogy nem 
oldható fel, megoldás lehet a Műszaki Előírás alóli felmentési kérelem. 

7.6.2. Előzmények 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Hálózati Infrastruktúra Főosztálya a 
GKM/3822/1/2008. iktatószámú levelében úgy rendelkezett, hogy – tekintettel az útügyi alágazat 
intézményrendszerének elmúlt években történt jelentős átalakítására – 2008. február 12. után az 
Útügyi Műszaki Előírások alóli felmentéseket a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
bírálja és terjeszti fel jóváhagyásra a minisztérium szakfőosztálya részére. 

7.6.3. Az útügyi műszaki előírások alól kért felmentések elbírálásának 
folyamata 

A felmentési kérelmeket a minisztérium rendelkezése szerint elsősorban a beruházónak kell 
benyújtania a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére, de ezt megteheti a tervező is. 
A kérelem benyújtásának tartalmi feltételei: 

• A felmentési kérelem tárgyának részletes megjelölése (a létesítmény melyik része melyik 
Útügyi Műszaki Előírás melyik pontját nem teljesíti), 

• A felmentési kérelem részletes indoklása (a javaslat lehetőség szerint műszaki és 
biztonsági szempontból egyenrangú legyen az előírással), 

• Közútkezelői vélemény, ill. az érintettekkel történt egyeztetések jegyzőkönyvei, 
emlékeztetők, nyilatkozatok, stb., 

• A felmentési kérelem elbírálása alkalmas tervek (a kérelem tárgyának beazonosítására 
alkalmas átnézeti helyszínrajz és részletes tervrajzok) 
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• Digitális fényképek a kritikus helyekről a felmentési ok bemutatására. 

Amennyiben a KKK hiányosságot észlel, a beérkezéstől számított 8 napon belül hiánypótlásra 
visszaküldi, ill. pótlólagos adatokat kér a benyújtótól. Szükség esetén a KKK szakértői 
egyeztetést is kezdeményez. 

A kérelmet a KKK – szükség szerint szakértők bevonásával – a kérelem vagy a hiánypótlás 
beérkezésétől számított lehetőség szerint 15, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, és a 
minisztérium részére véleményezésre továbbítja. 

A minisztérium szakfőosztálya a kérelemről a KKK javaslata alapján dönt és küldi meg a 
kérelmezőnek a válaszlevelet. 

7.6.4. Az eljárásrendtől eltérő módon benyújtott kérelmek 
A minisztérium szakfőosztálya a hozzá beérkezett kérelmeket véleményezésre a KKK-hoz 
továbbítja. Az eljárásrendtől eltérő módon kezdeményezett egyeztetés esetén a minisztérium 
szakfőosztálya előzetes elvi állásfoglalást adhat, de az engedélyezési eljárás akkor is 
szabályszerűen végrehajtandó. 

7.6.5. Az elbírált kérelmekkel kapcsolatos feladatok 
A Minisztérium illetékes szakfőosztálya az elbírált felmentési kérelmekről (a kérelmezőn és a 
KKK-n kívül) tájékoztatást ad a Nemzeti Közlekedési Hatóság, illetve a jogszabályban a 
műszaki szabályozási feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátására kijelölt szakmai szervezet 
(Magyar Útügyi Társaság) részére. 

Az eljárásban közreműködő szervezetek évente értékelik az elbírált felmentésekkel kapcsolatos 
tapasztalatokat, és szükség szerint kezdeményezik a szabályozások felülvizsgálatát. 

7.6.6. Egyéb felmentés 
Bizonyos támogatási pályázatok esetén előfordul, hogy a támogatás kiírója a Műszaki Előírásnál 
szigorúbb előírásokat szab meg a támogatás feltételeként. Ebben az esetben a támogatás kiírója 
szabja meg, hogy mely szervezettől kéri a feltételeknek nem megfelelő paraméterek 
jóváhagyását a szakmai szempontok figyelembe vételével. 

7.7. Közbeszerzés 
A közbeszerzési eljárások célja „a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles 
körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny 
tisztaságának biztosítása”. Az eljárás alapján az ajánlatkérő célja a feladat elvégzésére 
legalkalmasabb vállalkozó kiválasztása a legkedvezőbb feltételekkel. E szerint a vállalási ár az 
egyik, de nem az egyedüli szempont. A szempontrendszer körültekintő megválasztása, majd a 
vállalkozók kiválasztása kiemelten fontos. 

A közbeszerzés értékhatárait a Költségvetési Törvény (Kt.) alapján a Közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX törvény (Kbt.) 30 §. határozza meg. Az értékhatárok nem állandók, a Kt. 
szerint változhatnak. A közbeszerzési eljárást a Kbt. szerint kell lebonyolítani. 



85/152 

Az ajánlattételi felhívás és a pályázati kiírás elkészítése során az alábbiakra célszerű tekintettel 
lenni: 

• A kerékpárosok érdeke az, hogy a lehető legjobb minőségű, kerékpárforgalmi létesítmény 
épüljön meg. 

• A beruházó érdeke az, hogy a lehető legkedvezőbb áron gyakorlott, kiváló minőségben 
megbízható kivitelező építse meg a létesítményt, a terv és az építési engedély szerint. 

• A kivitelező érdeke a nyereség maximalizálása. 

 

A kiváló minőség elérése érdekében az alábbiak figyelembe vételét ajánljuk: 

• Műszaki szakember bevonása ajánlatos már a közbeszerzési eljárás kiírás előtt is, hogy a 
műszaki feladatrészek megfogalmazása pontos és szakszerű legyen. 

• A Közbeszerzési Törvény szerinti eljárás kötött formájú, de lehetőséget ad arra, hogy ne 
csak az ajánlati ár alapján kerüljön sor a kivitelező kiválasztására, hanem más 
szempontokat is figyelembe lehet venni az eljárás során. 

• A megadott referencia személynél célszerű érdeklődni, hogy a kivitelező milyen 
módszerrel, milyen szervezetten dolgozott. 

• Érdemes személyesen meggyőződni a referencia munkák minőségéről. 

• Az autópálya építés más műfaj, mint pl. a kerékpárút építés. A kerékpárút építés – 
különösen a lakott területen belüli szakaszokon – precíziót, komoly odafigyelést, 
kommunikációs készséget igényel. 

• A tapasztalt műszaki ellenőr nagymértékben elősegítheti a létesítmény kiváló minőségű 
megvalósítását. 

• A vállalkozó szerződésben vállalt jótállása, szavatossága minél nagyobb időtávra 
vonatkozzon, a jóteljesítési garancia pedig optimális összegű legyen. 

 

Részletes jogi ismertetés mellőzésével az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet. 

• Jótállás: két fél megállapodásán alapul. Minimális időtartama 1 év, de lehet 3, 5, vagy 
max. 10 év. Probléma felmerülése esetén a kivitelezőnek kell bizonyítania, hogy a hiba 
szakszerűtlen üzemeltetés, vagy egyéb ok miatt következett be. Nyilván az a kedvező, ha 
a kivitelező minél hosszabb időtartamot vállal. 

• Szavatosság: A garanciával egyenértékű, időtartama általában 10 év. A szavatosság a 
jótállás utáni időszakra vonatkozik. Ez esetben a tulajdonos, vagy az út üzemeltetője 
köteles bizonyítani azt, hogy az adott hiba a kivitelezőnek róható fel. Általában 
hosszadalmas az eljárás, érdemes megelőzni. 

• Jóteljesítési garancia: Azért kéri a beruházó, hogy ha a megkezdett beruházást a 
kiválasztott kivitelező valamilyen ok miatt nem tudja megfelelő minőségben befejezni, 
vagy a jótállás idején kár keletkezik, akkor legyen anyagi fedezet a beruházás befejezésre, 
a kár kijavítására. Ennek szokásos összege a beruházás összegének 2-3-5%-a. Itt célszerű 
arra gondolni, hogy az összeg ne legyen túl kicsi, mert akkor a kivitelező esetleg veszni 
hagyja, ha a kártétel nagyobb a jóteljesítési garancia összegénél. 

 

Gyakran előforduló eset, hogy a kivitelező a közelben lévő nagyobb munkája mellett vállalja el a 
kerékpárút építését. Így a legtöbb esetben mintegy „mellékes” munkának tekinti, és ez a 
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minőségen is meglátszik. Érdemes tehát tájékozódni arról, hogy a kivitelező milyen területeken 
dolgozik a környéken. 

A kivitelező vállalatok egy része kis apparátussal működik. Nevük általában ismert, külföldi 
hátterük révén kedvező adottságokkal, referenciával szerzik meg a munkákat. Nem kirívó eset, 
hogy a munka elnyerése után továbbadják alvállalkozóknak, akik számos esetben még tovább 
adják. Milyen minőségben készül el így a létesítmény? Úgy gondoljuk, mindenki tudja a választ. 

7.8. Az építés folyamata 
A kivitelező kiválasztása után ki kell választani a műszaki ellenőrt, aki megszervezi a 
munkaterület átadását. Ennek keretében meghatározásra kerülnek olyan feltételek, amelyek a 
kivitelező munkáját segítik, de a beruházó kivitelezés közbeni szempontjai is érvényesíthetők. A 
munkaterület átadása után az ott történő eseményekért a kivitelező a felelős. 

Kerékpárút építésénél alapkövetelménynek kell tekinteni, hogy az aszfalt burkolatot – a lehető 
legsimább felület kialakítása érdekében – finiserrel, más néven aszfaltterítő-géppel építsék. 

Egy hosszabb, több szakaszból álló tervezett létesítmény esetében megfigyelhető, hogy kb. 1-3-
6 km hosszú szakaszok épülnek meg egyszerre, mert az önrész sok esetben korlátozza az 
önkormányzatokat. Így előfordulhat, hogy egy település közigazgatási területén átvezető 
hosszabb (10-12 km) szakaszt több kivitelező cég valósít majd meg. Ez a tény jelentősen 
nehezítheti a jó minőségű létesítmény megépülését. 

Az építés műszaki ellenőrzését és bonyolítását – amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik 
kamarai tagságú szakemberrel – a Magyar Mérnöki Kamara honlapján regisztrált listáról 
pályáztatással kell kiválasztani. Tapasztalatok azt igazolják, hogy az önkormányzatoknak is 
célszerű szigorúan és folyamatosan ellenőrizni a kivitelezést (pl: a műszaki ellenőrrel egy 
időben, közösen). 

Az építési munka után kerül sor a műszaki átadásra és a forgalomba helyezésre. A műszaki 
átadás folyamatát a műszaki ellenőr, a forgalomba helyezést a sikeres műszaki átadás után a 
közlekedési hatóság intézi. A támogatásból megvalósuló építés esetén a támogató előírhatja saját 
szakember részvételét az átadás folyamatában. A műszaki átadáson rögzíteni kell az esetleges 
hiányosságokat, eltéréseket, minőségi kifogásokat, a később esetleg szükséges – a 7.7 pontban 
leírt – beavatkozások sikerre vihetősége érdekében. 

Amennyiben a kerékpárút európai uniós vagy hazai támogatásból épül meg a támogatás 
igénybevételének feltétele a forgalomba helyezés. Természetesen általában részteljesítésekre és 
ahhoz kapcsolódó elszámolásokra is lehetőség van, azonban azzal minden megrendelőnek 
számolnia kell, hogy ha forgalomba helyezés meghiúsul, akkor a már addig kifizetett 
támogatásokat is vissza kell fizetni! A kifizetések másik feltétele, hogy minden megfelelően 
dokumentált legyen a számlákon, az építési naplóban minden az előírásoknak megfelelően 
szerepeljen (pl. a beruházás ne kezdődjön meg a pályázati felhívásban megadott határidő előtt, 
stb.). Az európai uniós támogatásoknál különös figyelmet kell fordítani a tájékoztatási 
kötelezettségek (pl. tájékoztató tábla) teljesítésére, mert ennek a látszólag mellékes, kisléptékű 
feladatnak az elmulasztása is a támogatás megvonását eredményezheti. 

7.9. A meglévő kerékpáros alaplétesítmények továbbfejlesztése 
A meglévő, több éve üzemelő kerékpárforgalmi létesítmények gyakran nem elégítik ki a 
jelenlegi igényeket, mert: 

• Az igények időközben megváltoztak (a kerékpározás célja, a célcsoportok típusa 
megváltozott) 
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• Az igények megnőttek (a forgalomvonzó létesítmények vagy éppen a településen a 
kerékpározás aránya a közlekedésben változott meg) 

• A környezeti jellemzők megváltoztak (megnövekedett vagy éppen csökkent a 
gépjárműforgalom). 

• A létesítmények nem megfelelő tervezése miatt nem megfelelő a létesítmény, vagy 
időközben a tervezési irányelvek, műszaki előírások változtak meg. 

• A létesítmény nem megfelelő műszaki jellemzőkkel (legtöbbször nem megfelelő 
szélességben vagy pályaszerkezettel) épült meg. 

• A karbantartás, fenntartási tevékenység elmaradása vagy egyszerűen az élettartam 
végének elérése miatt a burkolat vagy akár az egész pályaszerkezet károsodott. 

A létesítmények hozzáigazítása a megváltozott környezethez, igényekhez vagy az új 
szabályozáshoz a következő beavatkozásokat jelentheti: 

• Az útburkolat felújítása lehet szükséges, ha egy kerékpárforgalmi létesítmény megfelelő 
pályaszerkezettel épült meg, de elérte az élettartamának végét és az időjárás 
következtében a kerékpárút burkolatának felülete tönkrement. Amennyiben a kerékpárút a 
legújabb előírásoknak megfelelően (pl. 2 rétegű burkolattal épül), a felső kopóréteg 
cseréje is elegendő lehet, amely jelentős költségmegtakarítást jelent a kerékpárút teljes 
pályaszerkezetének újjáépítéséhez képest. Ez a beavatkozás nem engedélyköteles, de 
amennyiben sor kerül rá érdemes a forgalomtechnikát (útburkolati jeleket, táblázást) is 
felülvizsgálni, és a ha szükséges módosítani a tapasztalatok tükrében. 

• A kerékpárforgalmi létesítmény pályaszerkezetének (alapjának és a burkolatának) 
újjáépítésére lehet szükség, ha: 

o a kerékpárút nem megfelelő pályaszerkezettel épült meg,  

o nem oldották meg megfelelően a vízelvezetést,  

o vagy túl közel, nem megfelelő növényeket telepítettek,  

o vagy nem rendeltetésszerűen használták (pl. nehéz gépjárművek közlekedtek rajta), 
és emiatt a teljes szerkezetet érintő problémák jelentkeztek (teljesen átrepedt, 
megcsúszott stb.). Ebben az esetben a károsodás mértékétől függően a pályaszerkezet 
teljes vagy részleges újjáépítése lehet szükséges. Ha a szélesség nem változik, akkor 
ez sem engedélyköteles beavatkozás. 

• A kerékpárutak - különösen a régebben épült létesítmények- nagyon gyakran igen 
keskenyek, esetenként két kerékpáros nehezen fér el rajtuk egymással szemben. Az építés 
időpontjában a 2010. április 15.-től érvényes 2-1.203 számú Útügyi Műszaki Előírásnak 
megfelelő kerékpáros létesítmények esetében is előfordulhat, hogy a létesítmények már 
nem elégítik a megnövekedett igényeket (pl. a gyalog-kerékpárúton a kerékpárosok 
és/vagy a gyalogosok megnövekedett forgalma miatt nem lehet folyamatosan, 
biztonságosan kerékpározni/gyalogolni). Ezekben az esetekben a létesítmény szélesítésére 
lehet szükség. Ilyen esetben mindig mérlegelni kell, hogy szükség van-e a szélesítéshez 
idegen terület igénybevételére, melytől ha lehet, tartózkodni kell. Amennyiben a 
szélesítés mellett döntenek és a rendelkezésre álló hely korlátozott, inkább a 
gépjárműforgalom terét és semmiképpen nem a gyalogosforgalom területeit szükséges 
csökkenteni. Ha egy elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút szélesítését mérlegelik a 
megnövekedett gyalogos – kerékpáros forgalom miatt mindenképpen javasolt, hogy 
lehetőség szerint egy elválasztott gyalog- és kerékpárút létesítése valósuljon meg. 
Amennyiben a beavatkozás idegen terület igénybevételével és/vagy létesítmény 
típusváltással jár, akkor a beavatkozás engedélyköteles. 
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• Ha egy kerékpárút létesítésének idejéhez képest a kerékpáros forgalom jellege, a 
kerékpárosok igényei és esetleg a közút forgalma is megváltozott, akkor szóba jöhet a 
meglévő kerékpárforgalmi létesítmény kiszélesítése, vagy átminősítése járdává, esetleg 
más,- pl.: a közúton vezetett- kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása is szükséges lehet. 
Ettől a lépéstől nem szabad tartózkodni, hiszen pl. egy települést elkerülő út megépülése 
vagy a kerékpározás jelentős növekedése miatt egyes esetekben a közúton a kerékpáros 
számára nagyobb kényelmet és biztonságot jelentő kerékpársávok, kerékpáros nyomok, 
nyitott kerékpársávok jelölhetőek ki, mintha költséges beruházással pl.: önálló kerékpárút 
épülne meg. Ilyenkor nagyon fontos a megfelelő (pozitív) kommunikáció és annak 
érzékeltetése, hogy ez a kerékpárosbarát településsé válás újabb lépését, állomását jelenti. 
Természetesen ezzel ellentétes lépés (kerékpársáv megszüntetése, kerékpárút építése) is 
szükségessé válhat a gépjárműforgalom szélsőséges növekedése nyomán ettől azonban 
tartózkodni kell. A gépjárműforgalom számára átadott területek, útszélesség növelések 
tovább növelhetik a gépjármű forgalma és a gépjárművek sebességét, mely az adott 
településen élők életminőségét drámaian leronthatja. Természetesen mindkét eset, tehát a 
meglévő kerékpárforgalmi létesítmény kiszélesítése, vagy új kerékpárforgalmi 
létesítmény kialakítása építési engedélyköteles beavatkozás! 
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8. A megvalósítás pénzügyi lehetőségeinek feltárása (BÁ) 
A megvalósítás pénzügyi lehetőségei az alábbiak lehetnek. 

• EU-s források 

• Hazai források 

• Saját forrás 

• Magán befektetői forrás 

A megvalósítás során általában több forrás együttes igénybevételével valósítható meg a tervezett 
beruházás. 

A kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítását jellemzően az önkormányzatok végzik, de 
ehhez európai és hazai költségvetési források, valamint egyes speciális esetekben magáncégektől 
is kapnak támogatást a kerékpáros útvonalak kialakításához. Minden esetben elvárás azonban a 
létesítmények költséghatékony és költség takarékos kialakítása. 

8.1. A kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének pénzügyi forrása 

A pályázati források 

A megvalósításra saját és pályázati erőforrások használhatók fel. Az elmúlt években (2007-től 
2013-ig) a Kerékpáros Magyarország Program keretében a következő pályázati alapok – 
programok felhasználásával lehetett támogatást szerezni a kerékpárforgalmi létesítmények 
megvalósítására: 

• KözOP – 1-3 számjegyű főutak mentén az ország egész területén (kivéve a Közép-
Magyarországi Régiót) településeket összekötő közlekedési célú kerékpáros útvonalak, 
hálózatok létesítése nyújt támogatást. A KÖZOP keretében belterületi kerékpárforgalmi 
létesítmények fejlesztése csak maximum 250 m hosszúságban támogatható, az első 
biztonságos továbbhaladást biztosító mellékutcáig, vagy kerékpárforgalmi létesítményig. 
A KözOP-ból a pályázatokon kívül a közúti fejlesztésekkel (11,5 tonnás tengelyterhelésre 
történő közúti beavatkozásokkal) párhuzamosan is megvalósul 320 km kerékpárút.  

• ROP-ok – Az ország valamennyi régiójában (a mellékúthálózat mentén) külterületen 
vezetett a településeket összekötő és (bármely közút mellett a) településeken belüli 
(belterületi) közlekedési célú kerékpáros útvonalak, hálózatok létesítése támogatható. 
Turisztikai útvonalak, hálózatok létesítése támogatható. A ROP-ok keretében a belterületi 
utak fejlesztése és a komplex település megújítási projektek keretében is lehetőség nyílt 
kerékpárforgalmi létesítmények támogatására. Igaz a támogatások nagy része a 2007-
2013-as időszakra már odaítélésre került, de még várhatóak újabb felhívások, melyekkel 
hogy 85-95% támogatás szerezhető a kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztéséhez.  

• Útpénztár – 1-3 számjegyű főutak mentén az ország egész területén településeket 
összekötő közlekedési célú és az EuroVelo hálózat mentén kerékpáros turisztikai 
útvonalak, hálózatok létesítése. Ez a forrás 2008-ban felfüggesztésre került, de 
remélhetőleg rövidesen újra megnyílik. 

• Európai Területi Együttműködési programok – a határmenti térségekben turisztikai és 
közlekedési célú kerékpáros útvonalak, hálózatok fejlesztéséhez nyújt támogatást. Ezen 
programok esetében mindig egyértelműen igazolni kell tudni (a lehetőleg fizikailag is) a 
határon átnyúló fejlesztést, hatást. 

• Egyéb források, melyek a kerékpározás céljait is szolgáló létesítmények kialakítását 
teszik lehetővé: KEOP – árvízvédelmi, vízügyi utak, ÚMVP – mezőgazdasági utak. Itt a 
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kerékpározás ugyan csak másodlagos cél, de az így létrejövő létesítmények legtöbbször 
tökéletes kerékpáros útvonalak és a karbantartás, üzemeltetés költségei sem az 
önkormányzat vállát nyomják. 

 

A pályázat sikeressége érdekében pontosan összeállított pályázati anyag biztosíthatja a 
kerékpárforgalmi létesítmény megvalósításához szükséges anyagi erőforrások egy részének 
előteremtését. 

A pályázati konstrukciókban általában a következő költségek számolhatóak el: 

• A projekt-előkészítés költségei (tervezés, hatásvizsgálatok) 

• Területszerzés (általában korlátozottan) 

• Kerékpárforgalmi létesítmények kialakításával kapcsolatos építések. 

• Közlekedési infrastruktúra már meglévő elemeinek a kerékpárforgalmi hálózatba történő 
szervezésével, fejlesztésével kapcsolatok építések. 

• Kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó létesítmények kiépítése, pl.: biztonságos kerékpár 
parkolók és tárolók, valamint pihenőhelyek létesítése. Kerékpár parkolók és tárolók 
kiépítése legfeljebb az OTÉK-ban előírt számot nem meghaladó mértékben számolható 
el. 

• Kizárólag indokolt esetben – műszaki- és költség-alternatívavizsgálattal alátámasztva - 
támogatható keresztező közmű kiváltása, áthelyezése, illetve Bíráló Bizottság 
egyetértéséhez kötötten párhuzamos zárt csapadékvíz-csatorna kiépítése, ha másképpen a 
kerékpárút nyomvonalvezetése nem megoldható. 

• Zöldterület-építési, átalakítási munkák. 

• Komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, stb.).. 

• Közlekedésbiztonság növelését (meglévő forgalomtechnikai létesítmény kiegészítése a 
kerékpáros biztonság szempontjai alapján), és a (hatósági nyilatkozata alapján előírt) 
környezet védelmét szolgáló beruházások. 

• Indokolt esetben támogatható kerékpáros forgalom számára kialakított, természeti 
akadály leküzdésére használt műtárgy – híd vagy áteresz – építése, nagytömegű 
földmunka elvégzése (bevágás, töltés). 

• Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségei. 

• A projekttel kapcsolatban kötelezően előírt könyvvizsgálat díjai. 

• Műszaki ellenőrzés 

 

Önkormányzati saját forrás 

A saját forrás biztosításához képviselő testületi döntés szükséges. A megalapozott pénzügyi 
döntéshez megalapozott tervezői költségbecslés szükséges, ezért a tervezés befejeztével el kell 
készíttetni a tervezői költségbecslést. Mivel a pályázatban általában nem számolható el a teljes 
építési költség, ezért célszerű két költségvetési kiírást és két költségbecslést készíttetni. 

• Az egyik kiírás és költségbecslés a pályázatban elszámolható tételeket tartalmazza, 

• a másik kiírás és költségbecslés a pályázatban nem elszámolható tételeket tartalmazza. 
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Ily módon a beruházás tételei jól követhetően szerepeltethetők a pályázati anyagban és a 
közbeszerzési dokumentációban is. 

 

A magán források 

A pályázati és saját pénzügyi források mellett egyedi, de mindenképpen figyelemre méltó 
lehetőséget jelent a magántőkéből megvalósuló ingatlanfejlesztések és az ahhoz kapcsolható a 
kerékpárforgalmi fejlesztések. Itt nem csak kerékpár támaszokról van szó! 

 Az önkormányzatok a fejlesztési projektek megvalósításának feltételeként előírhatják a 
kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztését, átalakítását, bővítését azonban ezeknek a műszaki 
előírások és a település közlekedési koncepciójában/szabályozási tervében foglaltakhoz 
illeszkedniük kell.  

A befektető számára általában nem írható elő olyan fejlesztés, amely a település szabályozási 
tervében nem szerepel, ezért kiemelten fontos a terület fejlesztési tervek közlekedési 
munkarészében a kerékpáros fejlesztési elképzelések megjelenítése is!  

Erre a finanszírozási formára jó (pl. Sátoraljaújhely áruház építés - EuroVelo11 szakasz építése) 
és rossz példák egyaránt rendelkezésre állnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy kiemelten fontos 
az egész tervezési, megvalósítási folyamat kézben tartása és ellenőrzése a gondolat 
megjelenésétől a megvalósítás befejezéséig. 

8.2. A létesítmények becsült költségei 
Az építési költség az egyes helyszínek adottságai szerint jelentősen eltérőek lehetnek. A 
pályázati források önálló épített kerékpárforgalmi létesítményeknél (kerékpárút, gyalog- és 
kerékpárút) 2010-ben max. bruttó 36,5 millió Ft/km ún. tisztított fajlagos költség számolható el 
(forgalomtechnika, burkolat, burkolat alap, kistömegű földmunka). A meglévő útpálya 
felosztásával létrejövő kerékpársávok, nyitott kerékpársávok, vagy kijelölt kerékpáros nyomok 
létesítése ennél nagyságrendekkel olcsóbb, így a pályázatokhoz is lényegesen kevesebb önerő és 
előfinanszírozás szükséges. A pályázat elkészítésekor külön figyelmet kell fordítani a szükséges 
és leggazdaságosabb kerékpárforgalmi létesítmény kiválasztására, hogy a tervezett fejlesztés 
költséghatékony legyen, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem kap költségvetési 
támogatást a projekt. 

A kerékpárforgalmi létesítmények esetében a teljesség igénye nélkül megadunk néhány 
tájékoztató költség adatot 2010-es bruttó áron. Az adatok nem teljes körűek és esetenként 
jelentős mértékben eltérhetnek az itt közölt értékektől ezért csak általános tájékoztatás 
célját szolgálják. 
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Létesítmény Költség 

Kerékpárút 25-30.000.000 Ft/km 

Kerékpársáv építéssel 30-40.000.000 Ft/km 

Kerékpársáv csak felfestéssel (oldószeres festékkel) 900.000 Ft/km 

Kerékpársáv csak felfestéssel (tartós burkolati jellel) 2.500.000 Ft/km 

Kerékpáros nyom burkolati jel festett 2.000 Ft/db 

Burkolat felújítás (6 m széles út) 18.000.000 Ft/km 

Kerékpártámasz (2 állásos, telephelyi áron) 15-20.000 Ft/db 

Kerékpárparkoló (fedett, 10 db) 800.000 Ft 

Zárt csapadékcsatorna építés 20-40.000 Ft/fm 

Kerékpáros útvonal kialakítása (kisforgalmú lakóutca) 100-300.000 Ft/km 

8.1. táblázat: Kerékpárforgalmi létesítmények becsült költségei 

A fenti táblázatból látható, hogy járulékos infrastruktúra (pl. zárt csapadékvíz csatorna) építése 
hasonló nagyságrendű költség lehet, mint a pl. egy kerékpárút építése, ezért ezekre a pályázati 
források esetében alternatíva vizsgálatot kell mellékelni, amelyben be kell mutatni az egyes 
lehetséges megoldásokat és elemezni kell azok előnyeit, hátrányait és meg kell vizsgálni a 
várható költségek nagyságrendjét is. 

Az alternatíva vizsgálat esetén az alábbi szempontokat javasolt figyelembe venni: 

• Fizikailag máshol (pl. a közút másik oldalán) azonos rendeltetéssel, de a járulékos 
költségek nélkül, vagy kisebb járulékos költséggel megépíthető-e a létesítmény? 

• Térben csak kismértékben elmozdítva, a tereptárgyakhoz igazodva azonos rendeltetéssel, 
de a járulékos költségek nélkül, vagy kisebb járulékos költséggel megépíthető-e a 
létesítmény? 

• Más létesítménytípust alkalmazva (pl.: kerékpársáv a kerékpárút helyett) azonos 
rendeltetéssel, de a járulékos költségek nélkül, vagy kisebb járulékos költséggel 
megépíthető-e a létesítmény? 

• Más műszaki megoldást alkalmazva (pl. önálló híd helyett konzolos megoldás egy 
meglévő hídon) azonos rendeltetéssel, de a járulékos költségek nélkül, vagy kisebb 
járulékos költséggel megépíthető-e a létesítmény? 

• Párhuzamos kis forgalmú út, vagy szervizút felhasználása alkalmassá tehető-e 
kerékpározásra? 

 

A szóba jöhető változatokat az önkormányzatoknak saját érdekükben is körültekint ően át 
kell gondolniuk, mert a többlet beruházási költségek többlet önerő igényt jelentenek! 
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9. Javaslatok a kerékpáros létesítmények jobb kihasználására 

9.1. Közlekedési célú kerékpárutakról tájékoztatás (kampányok) 
A kerékpárforgalmi létesítmény megépítése után a település hírközlési csatornáinak 
felhasználásával részletes tájékoztatást kell adni a megépült létesítményről, annak célszerű 
használatáról. Ezt a pályázati források is kötelezővé teszik, de érdemes és szükséges a „kötelező” 
kommunikáción túl az alábbi lépéseket megtenni: 

a.) A kerékpáros közlekedés népszerűsítését és megbecsültségét szolgálja: 

• a vezetői példamutatás 

• a helyi vagy országos szervezésű kampányok (pl. Európai Mobilitási Hét, „Bringázz a 
munkába!” kampány, stb.) 

• a Kerékpárosbarát Munkahelyek kialakítása – ebben az önkormányzat járjon elől 

• a kerékpáros közlekedés iskolai oktatása (BringaSuli) 

b.) A település kapcsolódjon be a kerékpárosbarát települések szervezetének szakmai 
munkájába. Kommunikálja egyértelműen a célt, hogy Kerékpárosbarát Településsé 
kívánnak válni. 

c.) A turisztikai – szabadidős kerékpárforgalmi létesítmények esetében kiemelten fontos, 
hogy az egyes célcsoportok számára ne csak az éppen átadott létesítményről, hanem az 
egész térségi hálózatról, turisztikai termékről szóljanak az üzenetek. A kerékpáros 
turisztikai fejlesztés és annak népszerűsítése terjedjen ki a kerékpárosbarát 
szolgáltatásokra (szállás, étkezés) és a vonzerőkre is! 

d.) A megfelelő kommunikációs – népszerűsítő munka nélkül, a legjobb szándékkal és 
minőségben megvalósított kerékpáros útvonal hálózati fejlesztések hatása és hatásfoka is 
alacsony marad! 

A kerékpározás igénye sok emberben megvan, de gyakran különböző okok miatt nem 
érvényesülhet! A kerékpáros közlekedés és turizmus fejlesztésének legyen kiinduló pontja 
az emberek rejtett kerékpározási igényének felmérése és felkeltése! 

9.1.1. Kerékpáros infrastruktúrához kapcsolódó PR 
Azzal, hogy megépít valaki egy kerékpárutat vagy egyéb kerékpárforgalmi létesítményt, még 
nincs vége egy útépítési projektnek. A pályázati források, amikből általában épülnek a 
kerékpárforgalmi létesítmények, gyakran kötelező jellegű kommunikációs tevékenységet, 
társadalmasítást írnak elő. Ezeket a kötelezettséget nagyon könnyen le lehet tudni, azonban egy 
kis odafigyeléssel, időráfordítással olyan tevékenységeket lehet folytatni, melyek a lakosság 
körében és akár országos/nemzetközi szinten is felhívják a létesítményre a figyelmet, és az 
eredményt közvetlenül az önkormányzat eredményeként könyvelik el és esetleg turisztikai 
szempontból is vonzóvá teszik a kerékpárutat és környékét, így közvetve növelik a helyi 
bevételeket. A turisztikai szempontból történő népszerűsítést a 9.2. és a 9.2.2. fejezetekben 
részletesen is tárgyaljuk. 

Egy kerékpáros létesítmény népszerűsítésének első jelentős mérföldköve maga az átadó 
esemény. Az átadóra elsősorban helyi és térségi médiát ajánlott meghívni, hiszen az ő 
célcsoportjuk fogja közvetlenül élvezni a létesítmény előnyeit. Minden esetben érdemes 
kihangsúlyozni a megépült létesítmény szerepét a település szintű közlekedési hálózatban. 
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A közlekedési célú kerékpárutak leghasznosabb népszerűsítési formája a helyi térkép kiadása. 
Térkép kiadásakor fontos figyelni, hogy az használható praktikus legyen, és ne csak az érintett 
szakaszt, hanem lehetőleg az egész települést és a kerékpárút hálózatot, mint rendszert jelenítse 
meg. Amennyiben lehetőség van rá, meg kell jeleníteni rajta a kerékpározható kapcsolatokat a 
környékbeli településekkel is, legyen az kerékpárút vagy csak kisforgalmú, de kerékpározható 
közút. A kiadvány szabad felületein közlekedésbiztonsági információkkal lássa el a 
kerékpározókat, a térképi részen pedig legyenek feltűntetve a lakosság szempontjából érdekes 
pontok, például hivatalok, üzletek, szervizek. A térképek megújításakor az érintett vállalkozók 
szerepléséért díjat is lehet kérni, így finanszírozhatóvá válik a kiadvány rendszeres kiadása. 

9.1.2. Kerékpáros közlekedés népszerűsítése 
A kerékpáros létesítmények önmagukban is segítik a kerékpározás elterjedését, azonban célzott 
kampányokkal megsokszorozható a helyi kerékpárral közlekedők száma és az infrastruktúra 
kihasználtsága. 

A kerékpáros közlekedés népszerűsítését a kerékpározás okainak figyelembevételével kell 
kezdenünk. A kerékpárral közlekedők első sorban azért ülnek fel a biciklijükre, mert gyorsan 
hatékonyan és olcsón tudnak eljutni „A” pontból „B”-be. Az egészségügyi, erőnléti és 
környezetvédelmi tényezők csak jóval ez után jönnek. Érdekes lehet megvizsgálni a 
kerékpározás okait a helyi kerékpárosok között is, hogy a kerékpáros propagandát még jobban 
testre lehessen szabni. 

A kerékpáros közlekedés népszerűsítése megvalósítható alkalomszerű megmozdulások, 
felvonulások, kerékpártúrák szervezésével, de ezeken túlmenően hosszabb akár egész évben 
tartó kampányokkal is. Az alkalomszerű megmozdulások segítenek elültetni a kerékpározás 
gondolatát azok fejében, akik addig még el se tudták volna képzelni, hogy valaha is kerékpárra 
üljenek. Látványos, közösségi események keretében könnyebb bevonni az embereket, ahol a 
figyelem eloszlik a résztvevőkön, és nem érzik úgy, hogy mindenki csak őket nézné. Így 
kipróbálják a kerékpározást. Azok, akik nem vesznek részt, de látják vagy hallanak ezekről az 
eseményekről, megpróbálják magukat is elképzelni a kerékpáron, ha ez sikerül nekik, várható, 
hogy a közeljövőben legalább rekreációs céllal kerékpárra üljenek. Ilyen események lehetnek 
felvonulások, helyi ünnephez vagy az Európai Mobilitás Héthez kapcsolódó kerékpáros túrák 

A tartósabb kampányok a kerékpározás szokássá válását segítik. Ha valaki adott időszakon belül 
rendszeresen kerékpározik egy kampány miatt, akkor nagyobb valószínűséggel várható, hogy 
utána is rendszeresen kerékpározzon. Valamilyen cél érdekében, vagy pusztán 
versenyszellemből, esetleg díjért cserében kell az embereknek adott időszakon belül minél több 
alkalommal, vagy minél több kilométert megtennie kerékpárral. A pontgyűjtés vagy verseny 
nyilvánossága nagyon fontos, hogy mindenki lássa a saját teljesítményét illetve a másokét. 
Ugyan ennyire fontos a kampányok (és az alkalomszerű, de rendszeres események) 
közösségformáló szerepe is, az emberek közösségről alkotott képe nagyban segíti a részvételt. 
Minél szimpatikusabb a közösség, annál inkább szeretne csatlakozni hozzá valaki. A szervezők 
feladata, hogy a helyi lakosság minél nagyobb hányadának szimpatikus képet alakítson ki a 
kampányról (és ez által a rendszeresen kerékpározókról is). 

A népszerűsítő kampányok fontos része, hogy a kerékpározás pozitív előnyeit domborítsa első 
sorban. A hitelesség megőrzéséért indokolt enyhébb, negatív elemeket is beépíteni, de 
törekedjünk a pozitív kommunikációra. Ilyen kampányokra példa a „Bringázz a Munkába!” 
kampány, az Európai Mobilitási Hét, és a Kerékpárosbarát Munkahely és Települések pályázatok 
is. 

Mindkét eseménytípusnál javasolt a média és lehetőség szerint híres és/vagy befolyásos emberek 
bevonása, hogy minél többen tudjanak róluk, és minél több ember vegyen részt rajtuk. A 
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néptelen események akár ellentétes hatást is kiválthatnak, amikor „ciki” a kerékpárosok közé 
tartozni. 

9.1.3. Kerékpáros közlekedés oktatása 
A közlekedés életünk természetes része, ezért a szabályok ismerete kiemelten fontos, mert 
életünk függ tőle! Tudatában kell lennünk, hogy a közlekedésben részt vevő kerékpár jármű, a 
kerékpár vezetője járművezető, akitől elvárható a KRESZ –legalább alap szintű – ismerete. Az 
oktatást már gyermekkorban el kell kezdeni, hogy a kerékpáros-ezen belül a gyakran tragédiával 
végződő gyerek- balesetek megelőzhetőek legyenek. Az alábbiakban ismertetünk néhány 
részletet a „BringaSuli Kézikönyv”-ből. 

Irányjelzés, visszapillantás, fékezés, váltás, kanyarodás – ezek a forgalomban való kerékpározás 
alapjai. Ezután következhet egy kisforgalmú út, ahol a kerékpáros oktatóval már valódi 
helyzetben is kipróbálható a megszerzett alapos tudás. A nemrégiben alakult Kerékpáros 
Magyarország Szövetség első programjában több mint 8000 kisiskolás tanulhat meg az 
iskolában biztonságosan kerékpározni, és mérheti össze tudását 15 rendezvényen, az ország 
különböző településein.  

A Kerékpáros Magyarország Szövetséggel együttműködő T-Mobile támogatása révén további 19 
helyszínen, több mint ezer gyerek vesz részt közlekedésbiztonsági programokon. A tananyag 
elkészítése során a hazai tapasztalatok mellett a nagy-britanniai BikeIt, BikeAbility programok 
és a svájci ProVelo módszertanát használták fel a szervezők.  

A program „elméleti” része a tanórákon valósul meg. A diákok megismerik az alapvető 
közlekedési szabályokat, és elsajátítják a kerékpározást segítő egyéb ismereteket. A gyakorlati 
programokat képzett oktatók vezetik; a gyerekek megtanulják biztonságosan kezelni bringájukat, 
és három lépésben válhatnak magabiztos és biztonságos kerékpáros közlekedőkké, tanítás után, 
délutáni foglalkozások keretében. 

• BringaSuli 1. szint (az iskola udvarán): 

o irányjelzés, 

o visszapillantás, 

o fékezés, 

o váltás, 

o kanyarodás. 

• BringaSuli 2. szint (kisforgalmú utcákon az iskola környékén): 

o a fent tanultak gyakorlása forgalomban, 

o kiegészítve a forgalomban megtanulható ismeretekkel. 

• BringaSuli 3. szint (12 éves kor felett, forgalmas utcákon): 

o közlekedés többsávos utakon, 

o közlekedési lámpa által védett kereszteződések használata, 

o körforgalomban való közlekedés. 

 

A szak Minisztérium célja, hogy a BringaSulival hozzájáruljon ahhoz, hogy egyre többen 
válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedésben, illetve valós alternatívát nyújtson a hétvégi 
családi programok tervezésekor. 
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Örvendetes lenne, ha a közlekedési ismeretek, így a kerékpáros közlekedés oktatása is beépülne 
az általános iskolák tantervébe! 

 

AZ OKTATÁS MENETE 

A BringaSuli iskolai program két részre bontható: elméleti és gyakorlati blokkokra. A szak 
Minisztérium által elvárt minimális oktatási óraszám az alábbiak szerint kerül felosztásra:  

• Elméleti oktatás: 9 tanóra keretei között 

• Gyakorlati programok: 8-20 órában kerülnek megrendezésre, tanítási időn kívül 

 

Motiváció 

A motiváció fontos része a programnak, hiszen az intézmények vezetői általában nem szívesen 
engednek be idegeneket az iskolába, illetve amennyiben valamilyen kézzelfogható eredménye 
van számukra a programnak (túl az általános, hosszú távú célokon), szívesebben vesznek részt 
abban. 

Az intézmény vezetőin túl hasonlóképp fontos az érintett tanárok motivációja is, hiszen a 
program tanítási időben történő része rajtuk keresztül valósul meg. 

A programban részt venni kívánó oktatók elképzeléseink szerint kellőképpen ambiciózusak, 
ugyanakkor érdemes az ő legjobb ötleteiket, megoldásaikat is honorálni valamilyen módon. A 
program sikerének kulcsa nagyrészt az oktatók kezében van, az ő gyakorlati tapasztalatuk jelenti 
a legnagyobb értéket a program folytatása során. 

• Az iskolák motivációja 

o Az iskolák „kézhez kapnak” egy önjáró, kidolgozott, működőképes programot. 

o A programban résztvevő iskolák megkapják az elméleti oktatáshoz szükséges összes 
lehetséges segítséget: 

� a gyerekeknek szóló kiadványt, 

� a tesztlapokat, 

� a kidolgozott feladatokat, 

� igény esetén az oktató jelenlétét a technika és a testnevelés órákon, 

� a területileg illetékes rendőrkapitányságok leterheltségétől függőn rendőr 
részvételt a KRESZ-órákon. 

o A programban résztvevő iskolák megkapják a gyakorlati oktatáshoz szükséges összes 
segédeszközt (amelyek a program lezárultával az iskola tulajdonában maradnak):  

� három darab (különböző méretű) kerékpárt 

� négy darab kerékpáros fejvédőt 

� a kerékpárok kisebb hibáinak szervizeléséhez szükséges segédeszközöket 
(pumpa, szerszámkészlet). 

• A tanárok motivációja 

o A tanárok között meghirdetett ötletpályázat győztese egy kerékpárt és egy fejvédő 
kap teljesítménye elismeréseképpen. 

• A gyerekek motivációja 
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o Rajzpályázat: minden iskolában meghirdetésre kerül az országos rajzpályázat, 
amelyre beérkezett műveket évfolyamonként értékeljük: a program végén 
évfolyamonként egy tanuló egy kerékpárral és egy fejvédővel lesz gazdagabb.  

o A legügyesebb gyerekek versenye: minden iskolában az oktató kiválasztja az általa 
legügyesebbnek ítélt tanulót, és az így kiválasztott gyerekek a program utolsó 
roadshow-ja keretei között összemérhetik ügyességüket a BringaSuli Roadshow 
ügyességi pályáján; a győztes egy kerékpárt és egy fejvédőt kap ajándékba. 

9.2. Szabadidős – turisztikai célú kerékpározás népszerűsítése (kerékpárosbarát 
szolgáltatások, kritériumok) 

A kerékpáros turisztika és rekreáció a kerékpározás egyik típusa. Fő jellegzetessége az, hogy a 
kerékpáros turista különleges útvonalakat, szolgáltatásokat, információkat igényel. Annak 
érdekében, hogy kerékpáros turisztikai igényeket kielégítsük három fő területen kell tennünk a 
kerékpáros turistákért: 

• Változatos, látványos, kényelmes, biztonságos útvonalak 

• Kerékpárosbarát szolgáltatások (szállás, étkezés, stb.) 

• Naprakész információk, jó tájékoztatás 

A térségi kerékpáros turisztikai projekteknek ezért az alábbi elemeket kell minimálisan és 
opcionálisan tartalmaznia a (Kerékpáros Tárcaközi Bizottság javaslata lapján): 

• Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat minimálisan 80 km összefüggő úttal, mely állhat 
kitáblázott közutakból, üzemi utakból és önálló kerékpárforgalmi létesítményekből 
egyaránt. Az útvonalhálózat elágazásokat, kisebb köröket tartalmazhat. A minimális 
kerékpárútvonal hosszúságot a projekt végig szükséges elérni. Az egész útvonalat a 
célcsoportnak megfelelő útminőség, valamint jól követhető, több nyelvű információs és 
tájékoztató kitáblázás kell hogy jellemezze, továbbá legalább 10 km-ként kerékpáros 
pihenőhelyeknek szükségesek.  

• Turisztikai vonzerők, melyek az útvonalak mentén fekszenek, kerékpárral 
megközelíthetőek és a célcsoportok számára kiajánlható különlegességeket jelentenek. A 
projektek keretében kisebb, új vonzerők fejlesztésre is sor kerülhet, ott ahol semmilyen 
bemutatható vonzerő nincs jelenleg (ld. Fertő-tó körüli kerékpárút egyes osztrák 
szakaszain kerékpáros pihenő torna parkok, DNS minta felfestése az aszfaltra egy hosszú 
egyenes szakaszon Angliában, gémeskút a Szigetközben), de alapvetően a meglévő 
vonzerők bemutatását kell előnyben részesíteni (pl. pihenőhely információs táblával egy 
jó kilátással rendelkező helyen). 

• Kerékpárosbarát szolgáltató hálózat megszervezése (részletesen ld. 9.2.1 fejezet),  

• Kerékpárosbarát közösségi közlekedés. A kerékpáros turisták számára biztosítani kell, 
hogy közösségi közlekedéssel (vonat, autóbusz, hajó) is el lehessen jutni a túraútvonalak 
jellemző pontjaira. Ehhez a projektbe az érintett közösségi közlekedési szolgáltatót be 
kell vonni.  

• Információ, PR marketing (részletesen ld. 9.2.1 fejezet). 

• A fenntartó-működtető hálózat kialakítása. A kerékpárforgalmi létesítmények 
tulajdonosai, kezelői (pl. Magyar Közút Nzrt, önkormányzatok, erdészeti vállalkozások, 
vízügyi, természetvédelmi szervezetek.), a turisztikai projektek haszonélvezői 
(vállalkozások), a turisztikai szervezetek (Turisztikai Desztináció Menedzsmentek 
/TDM/, Tourinform irodák, Magyar Turizmus Zrt. Marketing Igazgatóságok) közösen 
kell, hogy megállapodjanak az utak, a kitáblázási rendszer, a promócióhoz kapcsolódó 
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folyamatosan felmerülő feladatok ellátásáról. Ezt együttműködési megállapodásban 
szükséges rögzíteni. 

 

A fenti igények kielégítése érdekében a térségi kerékpáros turisztikai projektek fejlesztésének az 
alábbi lépéseket kell minimálisan tartalmaznia: 

• Vonzerők, korlátozó tényezők, szolgáltatási kínálat, potenciális utak felmérése és 
(lehetőség szerint térinformatikai alapú, marketingszemléletű) értékelése a különféle 
kerékpáros turisztikai célcsoportok szempontjából. 

• A térség kerékpáros turisztikai célcsoportjainak kiválasztása (kerékpározási stílus, 
földrajzi elhelyezkedés, fizetőképesség, kor szempontjából). 

• A térség kerékpáros turisztikai profiljának, üzeneteinek meghatározása. 

• Intermodális közlekedési kapcsolatok vizsgálata, intermodális csomópontok érintésének 
támogatása a tervezés során. 

• Kerékpáros turisztikai gerinchálózat és a kapcsolódó útvonalak definiálása. 

• A gerinchálózat és a kapcsolódó útvonalakon elvégzendő fejlesztési beavatkozások 
(táblázással történő kijelölés, forgalomcsillapítás, új létesítmény építése) meghatározása, 
törekedve a meglévő, használható elemek maximális felhasználására. 

• Tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv készítése a megépítendő önálló 
kerékpárforgalmi létesítményekhez és kitáblázási terv készítése a kijelölendő 
útvonalakhoz. Ezzel egyidejűleg részletes projektterv készítése, amely valamennyi a 
projektelem megvalósításának feladatait, felelősöket, költségeit, határidejét, forrásait 
tartalmazza. 

9.2.1. Turisztikai szolgáltatások 
A kerékpárosbarát turisztikai szolgáltatók a célcsoport igényeinek megfelelő szállást, étkezést, 
szervízszolgáltatást nyújt. A szervízszolgáltatást a térségben mindenhol 40 km-en belül meg kell 
szervezni, de lehetőség szerint terepre kiszálló műszaki elsősegély szolgáltatást is biztosítani 
kell.  

Sajnos ma Magyarországon nem működik még egységesen ilyen rendszer (több elszigetelt 
kezdeményezés van), de a nemzetközi példák feltárása, hazai tapasztalatok összegyűjtése és 
szisztematikus értékelése nyomán kidolgozható és létrehozható ez térségenként is a következő 
lépések megtételével: 

• Szolgáltatási rendszer részletes kidolgozása 

o a szolgáltatások meghatározása és az egyes szolgáltatások tartalmának definiálása. 

o a minősítés módszertana; 

o a monitoring rendszer. 

o a rendszerközponttól elvárt feladatok meghatározása  

o regionális hálózatok szervezési módszertana 

• Regionális hálózatok szervezése 

o alap állapot felmérés; 

o szolgáltatók felmérése, adatlapok, szűrés; 

o regionális adatbázis létrehozása; 
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o a regionális hálózat megtervezése; 

o a szolgáltató hálózati szerződéskötési eljárások; 

o szervezés, működtetés, monitoring. 

• Képzési rendszer kidolgozása és működtetése 

o Eszközök és létesítmények definiálása 

o Szervezetfejlesztés 

o Brand – Arculattervezés 

o Kommunikáció (honlap, kiadványok, információs anyagok; promóciók, kampányok, 
vásárok, kiemelt megjelenéshez kapcsolódó médiaajánlatok a szolgáltatóknak) 

o Üzleti terv, tagdíjrendszer (hálózati tagság díjának mértéke szolgáltatás típus és a 
vállalkozás mérete szerint; a díjbevételek felhasználásának és elszámolásának 
rendszere; pénzügyi terv, források, fenntarthatóság). 

9.2.2. Turisztikai kiadványok, PR, marketing 
A térségi kerékpáros turisztikai projektek részeként, az országos kerékpáros turisztikai 
népszerűsítő eszközökhöz tartalmilag, minőségileg, vizuálisan kapcsolódó tájékoztató 
eszközöket kell készíteni, használni. 

• Honlap, mely a következőket tartalmazza: 

o áttekintő és részletes térkép 

o a vonzerők és az útvonalak bemutatása,  

o a szolgáltatók felsorolása, 

o letölthető GPS track, kapcsolódással a KENYI rendszerhez. 

• Study tour újságíróknak, mely elsősorban: 

o a hazai kerékpáros médiát 

o a nemzetközi kerékpáros médiát 

o a hazai kerékpározó célközönséget is megcélzó egyéb lapokat jelent 

• Hazai vásári megjelenés ajánlott, azonban itt nemcsak turisztikai vásárokat, hanem 
kerékpáros kiállításokat is értenünk kell. A nemzetközi turisztikai vásári megjelenés 
országos léptékben lenne szükséges a kerékpáros turisztika népszerűsítése érdekében. 

• Szóró kiadvány, mely a következőket tartalmazza: 

o áttekintő és részletes térkép 

o a vonzerők és az útvonalak bemutatása,  

o a szolgáltatók felsorolása.  

• Térképes útikalauz, mely a következőket tartalmazza;  

o áttekintő térkép 

o részletes térkép egyértelmű kerékpáros tematikával (az utak minősége, forgalma 
emelkedők, hágók jelölése, a túra útvonalak egyértelműen azonosíthatóak legyenek, 
kerékpáros események (a célcsoportok igényeihez alkalmazkodva verseny vagy 
túra).  

• Kerékpáros események, mozgalmak szervezése, melyek lehetnek: 
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o kerékpársport események 

o szabadidősport események 

o túra események 

o túramozgalmak („kerüld meg…”, „bringázd le..”) 

• Alternatív médiák: 

o képeslap (vonzerők kerékpáros szemszögből),  

o internetes gerilla marketing. 

• Kerékpáros központok létrehozása. 

A távolsági vagy csillagtúrán résztvevő kerékpárosok igénylik olyan kerékpáros 
központok jelenlétét, amelyek komplex szolgáltatásokat nyújtanak. A szolgáltatások 
körébe tartozik a szállás és étkezési lehetőség, a kerékpárszerviz, a kerékpár-bérlés, a 
kerékpáros és turisztikai információ-szolgálat, valamint mosakodási lehetőség. 
Magyarországon működik már ilyen kerékpáros központ (pl.: Budapest, Rákoskert 
vasútállomáson). Tekintettel arra, hogy egy-két térséget leszámítva hazánkban nincs 
olyan forgalom, amely a kerékpáros központ gazdaságos üzemeltetését lehetővé tenné, 
valamint kevés a tapasztalat a működtetés terén, ezért létrehozását csak alapos kutatás és 
előkészítés után javasoljuk, elsősorban hosszabb távon megtérülő beruházásként. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a fenti tevékenységek finanszírozásába, végrehajtásába 
bevonhatók a kerékpározás népszerűvé válásában érdekelt vállalkozók és kerékpáros civil 
szervezetek, valamint a turisztikai szervezetek (Tourinform-irodák). 

9.3. Település szintű kerékpáros rendőri járőrszolgálat 

9.3.1. A kerékpáros rendőrök előnyei és a járőrszolgálat alkalmazási 
területei 

A kerékpáros rendőri járőrszolgálat a településen mobilitást biztosít, látványos rendőri jelenlétet 
jelent, amelynek baleset- és bűnmegelőzési hatása növeli a lakosság biztonságérzetét.  

A kerékpár csendes, gyors, környezet- és költségkímélő közlekedési eszköz, amelynek 
segítségével a rendőrség fokozni tudja hatékonyságát. Azokon a településeken, ahol ezt a 
járőrszolgálati formát magas szervezettségi szinten alkalmazzák, jelentősen javult a 
közbiztonság. A kerékpáros rendőrök ugyanis ott vannak az utcán, „karnyújtásnyira” illetve szó-
távolságra a lakosságtól. Amint intézkedniük kell, parkolóhely keresés nélkül meg tudnak állni, a 
járműről leszállva gyalogos rendőrként tudnak intézkedni. Egy településnek olyan területeire is 
eljutnak, ami autóval nem-, vagy nehezen megközelíthető (pl. park, strand, sétálóutca), vagy más 
esetben: gyalog túl messzi lennének (pl. szőlőskertek, gyümölcsösök, nyaraló övezet). 
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9.1. ábra: Kerékpáros járőrök36 

A kerékpáros járőrszolgálat bevezetése a sík területű településekre/városrészekre ajánlott. Nem 
kizárt a nagyobb szintkülönbségekkel rendelkező településeken sem, de ez sokkal nagyobb 
fizikai megterhelést jelent a járőröknek, és jelentősen befolyásolja a lehetőségeket, mind 
személyzeti, mind eszközök terén. 

A kerékpáros rendőr jelenléte önmagában is pozitív hatással van a kerékpáros közlekedők 
viselkedésére. Ez az újszerű rendőri szolgálat az önkéntes jogkövetésre sarkallja a közlekedőket. 
Sugallja azt is – mind a média, mind a lakosság felé –, hogy a település vezetősége haladó 
gondolkodású, környezettudatos és költségkímélő módon akar tenni és tesz is a helyi 
közbiztonság javítása érdekében. 

9.3.2. A kerékpáros járőrszolgálat megvalósítása lépésről lépésre 

9.3.2.1 Kapcsolatfelvétel a rendőrséggel 

Mivel a Rendőrség támogatása nélkül nem valósulhat meg a kerékpáros rendőri szolgálat, ezért 
az első és legfontosabb lépés, hogy az önkormányzatnak fel kell vennie a kapcsolatot a helyi 
rendőrség vezetőjével. 

9.3.2.2 Források rendelkezésre állásának biztosítása, előkészítése 

A megfelelő ruházat és eszközbeszerzés hozzávetőlegesen kerékpáros rendőrönként kb. 
350.000,- Ft beruházási költséget igényel, amit évente kb. 50-100.000,- Ft-nyi karbantartási 
költség követ, a ruházat pótlását is beszámítva. Ezen forrásokat az önkormányzatnak javasolt 
előteremtenie a jogszabályi kereteknek megfelelően. Ezzel a beruházással nemcsak a 
közbiztonságot lehet települési szinten növelni, hanem további együttműködések kapcsán a 
kerékpáros járőrök az önkormányzat munkáját közvetlenül is segíthetik. 

9.3.2.3 Kerékpáros járőrök toborzása és ösztönzése 

A szolgálat önkéntes alapon kell, hogy működjön, vállalva a többlet energia befektetését. A 
tervezés során alapvetően járőrpárokban kell gondolkodni. Lényeges szempont, hogy a feladatra 

                                                 
36 Forrás: http://internetdetektiv.hu/2009/09/23/5552 
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jelentkező rendőrök rendelkezzenek a szükséges kerékpáros rutinnal. Az ösztönzés kereteit pedig 
helyi szinten kell kidolgozni, amiben az önkormányzat is szerepet vállalhat. 

9.3.2.4 Eszközök kiválasztása, jóváhagyatása a Rendőrséggel  

A kerékpár 

Speciális, megbízható, jó minőségű kerékpárokra van szükség a járőrszolgálat teljesítéséhez. 
Minden esetben a rendőrség bevonása szükséges a technikai paraméterek meghatározásához a 
beszerzések előtt. 

 

9.2. ábra: Járőr kerékpár 

Az egyenruha 

A jelenlegi gyakorlatban a legtöbb helyen a vizirendészeknél rendszeresített egyenruhát viselik a 
kerékpáros rendőrök (sötétkék térdnadrág, fehér tenisz póló a megfelelő jelzésekkel, láthatósági 
mellény). A rendszeresítettől eltérő egyenruházati termékeknek vagy felszerelési cikkeknek 
egyenruhaként, illetve egyenruhán való viselése nem megengedett. A kerékpáros járőrök egyen 
ruházatának kiválasztásához is nélkülözhetetlen a rendőrség bevonása. 
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9.3. ábra: Járőr egyenruha 

9.3.2.5 Eszközök beszerzése és átadása a rendőrségnek, használatbavétel 

A kerékpárok és eszközök beszerzéséről és fenntartásáról célszerű az önkormányzatnak 
(önkormányzati társulásoknak, önkormányzati közalapítványoknak) gondoskodni. A kerékpárok 
felajánlása, illetve elfogadása csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően történhet. A 
karbantartási feladatokat lehetőség szerint helyi kerékpárszervizek végezzék (külön 
megállapodás szerint). 

9.3.2.6 További együttműködési lehetőségek, PR 

Az önkormányzatoknak közvetlen előnye is származhat a kerékpáros járőrszolgálatból. 
Felkérheti a rendőrséget, hogy külön jelezzék számunkra az esetleges rongálásokat, illetve a 
közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes úthibákat, ezáltal is minimálisra csökkenve az 
önkormányzat reakcióidejét. Az önkormányzat megjelölhet problémás pontokat, vagy 
útszakaszokat a településen, amelyekre a kerékpáros rendőrök több figyelmet szentelhetnek. 

Elsősorban a település központjától távolabb fekvő nyaralóövezetek, szőlős hegyek, 
gyümölcsösök, horgásztavak a kerékpáros járőrök célterületei. 

Lehetőséget biztosít a kerékpáros járőrszolgálat az úgynevezett Tourist-Police rendszer 
alkalmazására. Ennek keretében idegen nyelvet ismerő hallgatók járőröznek a rendőrökkel és 
segítik a kommunikációt, továbbá alkalom nyílik általános közbiztonsági kiadványok 
terjesztésére is, mivel a kerékpáron biztosítható elegendő hely kiadványok szállítására is. 

Nyilvános események, felvonulások, rendezvények biztosítására kiválóan alkalmas lehet a 
kerékpáros rendőri járőrszolgálat. Ezen szolgálati forma kommunikációs értéke kiemelkedik a 
többi járőrforma közül, mivel haladó, környezettudatos, egészséges gondolkodásmódot tükröz és 
a szokatlannak számító kerékpáros rendőrök jelenléte fokozni tudja egy esemény hírértékét. 
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10. Javaslat a kerékpárutak fenntartásának optimalizálásához, 
értékeléséhez 

2007-ben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából a TANDEM 
Mérnökiroda Kft. és a Per perc Bt. közös munkájában négy alternatív koncepciót dolgozott ki 
modellszinten. A fenntartási – ezen belül a karbantartási feladatok elvégzésére rugalmasan 
definiált térségi összefogást javasolt (Kerékpáros Térség) az adott terület földrajzi, közigazgatási 
és turisztikai adottságainak megfelelően kialakított határokkal. A javasolt Kerékpáros Térség 
(Kistérség) menedzsmentje felel a rábízott kerékpáros létesítményhálózat működtetéséért, 
karbantartásáért és koordinálja annak fejlesztését. A fenntartási munkák elvégzését célszerűen 
térségi vállalkozók számára átadni versenyeztetés, szükség esetén közbeszerzés alkalmazásával. 

10.1. Fenntartási modell ismertetése, ajánlásai 
A Magyarországon megépült kerékpárforgalmi létesítmények használati élettartama sok 
szakaszon már túllépte az eredetileg meghatározott értékeket, azaz több mint 10 év óta 
üzemelnek. A 90-es évek elején megindult kerékpárút-hálózat fejlesztések óta az a gyakorlat, 
hogy a megépült kerékpárutakat az önkormányzatok kezelésébe adják, miközben nem 
biztosítanak pénzügyi erőforrást a kerékpárutak fenntartására. A kerékpárutak állapotában 
tapasztalható leromlási folyamat csak akkor fékezhető meg, ha a kerékpárutak fenntartási 
rendszere új alapokra kerül, az egyes elvégzendő feladatok érdekeltségi rendszere szerint. 

A kerékpárutak fenntartási problémáinak megoldását az Útügyi Műszaki Előírások, a 
kerékpárutak építésének pályáztatási, tervezési és kivitelezési szintjén kell elkezdeni, mivel a 
fenntartási költségek akkor optimalizálhatók, ha a kerékpárforgalmi létesítmény korrekt műszaki 
előírások betartásával, körültekintő gondos tervezéssel és szakmailag felügyelt kivitelezési 
munkával valósul meg.  

Ha ez így történik, akkor a kerékpárutakkal kapcsolatos fenntartási munkák az alábbiakra 
redukálódnak: 

• kerékpárutak tisztítása 

• kerékpárutak hómentesítése 

• padkák és árkok kaszálása 

• perékpáros űrszelvénybe hajló növényzet eltávolítása 

• közúti jelzőtáblák karbantartása és szükség szerinti pótlása 

• útirányjelző táblák karbantartása és szükség szerinti pótlása. 

Látható: a fentiek között sem kátyúzás, sem repedés javítás, sem hasonló különleges fenntartási 
eszközt igénylő feladat nem szerepel. Ez akkor érhető el, ha egy adott kerékpárút esetében 
megépül a talajmechanikai szakvéleményen alapuló, megfelelő vastagságú fagyvédő alapréteg, 
és erre kerül rá a 2 aszfaltréteg. Ha ezzel együtt kiépül a megfelelő csapadékvíz-elvezetési 
rendszer, akkor az ilyen pályaszerkezettel megépített kerékpárút több évtizedig is szolgál, később 
csak a fenti feladatok jelentkeznek. 

 

A kerékpárforgalmi létesítmények folyamatos, vagy időszakos fenntartáshoz olyan szervezet 
létrehozása ajánlható amelyik: 

• nagyobb településen belül már működik, 

• kisebb települések esetében közös szervezet létrehozása ajánlott pl.: kistérségi szinten. 
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10.2. Hazai és EU forrású támogatásban részesült kerékpáros létesítmények 
fenntartásának ellenőrzése, lehetséges szankciók 

A kerékpárutak megvalósításához támogatásban részesült pályázók kötelezettséget vállaltak arra, 
hogy a tulajdonukba került kerékpárutakat üzemeltetik, a folyamatosan jelentkező fenntartási 
munkákat elvégzik. Az útpénztári támogatás esetén ez a kötelezettség 10 évig áll fenn. A 10 éven 
belül, amelyik évben a támogatással megvalósult kerékpárút üzemeltetési és fenntartási 
feladatainak ellátásában jelentős hiányosság tapasztalható, akkor a pályázó a kerékpárút építési 
és tervezési támogatásból 5 évre kizárható. EU források esetén a kötelezettség 5 évig áll fenn, 
hiányosságok esetén a támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége áll fenn. 

A 2006-tól útpénztári támogatásban részesült pályázatok ellenőrzését a pályázatok lebonyolítója, 
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2009-től megkezdte. Az ellenőrzésre évente 
kétszer kerül sor, először a vegetáció megindulása után április-május hónapban, másodszor pedig 
augusztus-szeptember környékén. A www.kertam.hu honlapon megjelenítjük az ellenőrzés 
várható időpontját. Az ellenőrzést a KKK által megbízott vállalkozó végzi, előzetes 
bejelentkezés esetén a támogatott is részt vehet a bejáráson. Az ellenőrzéskor mindig készül egy 
fotókkal illusztrált emlékeztető. Amennyiben az ellenőr az alábbiakban részletezett 
hiányosságokat tapasztal, akkor a KKK erről levélben értesíti a támogatottat és felhívja a 
figyelmet a szankciókra és a fenntartási munkák haladéktalan elvégzésére. Abban az esetben, ha 
a következő ellenőrzéskor is fennállnak a hiányosságok, akkor a támogatott értesítő levelet kap a 
támogatás lehetőségéből való kizárásról és ez a honlapon is megjelenik. 

Lehetőség van arra, hogy a támogatott kérésére és költségére a hiányosságok teljes 
megszüntetését követően a KKK újra kiküldje az ellenőrt és erről közösen aláírt jegyzőkönyv 
felvétele alapján a kizárás visszavonásra kerüljön.  

A KKK figyelemmel kíséri a sajtóban megjelenő, vagy a civil kerékpárosok által jelzett 
fenntartási hiányosságokat is és ezek alapján elrendelhet programon kívüli ellenőrzést is. 

 

Jelentős hiányosságnak tekintendő az alábbiak bármelyikének az előfordulása. 

• A kerékpárút teljes burkolt, épített szélességében (Ész) nem lehet növényborítottság. 

• A teljes padkaszélességen (min. 50-50 cm) a növénytakarás magassága meghaladja az 5 
cm-t. 

• Az oldalnövényzet benőtt a minimális oldalakadály távolságon belülre (min. 25 cm). 
Ebbe a tartományba nem nyúlhat bele semmilyen akadály (pl.: hirdetőtábla, korlát, stb.). 

• A növényzet a burkolat szintjétől 2,20 m alá esik (belóg az űrszelvénybe) az 
oldaltávolsággal növelt szélességben (Hsz+Ot). 

• Olyan mértékű burkolathibák, amelyek veszélyeztetik a biztonságos közlekedést (2 cm-t 
meghaladó hullámok, nyomvályúk, kátyúk, a teljes burkolat mélységét érintő repedések). 

• Egyedi, balesetveszélyt hordozó problémák (pl.: billegő csatornafedlap). 

• A támogatást bemutató tábla hiánya az átadást követő 5 évben. 

• Az úttakarítás olyan mértékű hiánya, amely láthatóan hosszabb távú takarítás hiányáról 
tanúskodik (pl.: tavasszal az ősszel lehullott levelek, árvízi elöntés utáni iszap). 

• A kerékpárúton ismételten (több ellenőrzésen) előforduló, jelentős gépkocsi-parkolás, 
tárolt építő- és egyéb anyagok. 

• Közlekedésbiztonságot veszélyeztető, a kerékpárúthoz kapcsolódó táblák hiánya, 
megrongálása. 
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• Keresztezésekben a láthatóságot akadályozó növényzet, a megvalósítás után telepített 
utcabútor, építmény.  

• A létesítmény jogi területén előforduló parlagfű. (padka, vízelvezető árok, rézsű). 

• Támogatott kerékpártároló, pihenő használhatatlan állapota. 

• Vízelvezetés hiánya, burkolaton előforduló vízfoltok, ezek nyoma. 

• A forgalomba helyezéstől eltérő pályaszerkezet. (pl: kiszóródott kőszórás). 

 

Figyelmeztetést eredményező hiányosságok: 

• olyan burkolathibák, amik hosszabb távon a burkolat megbomlását eredményezhetik 
(nem a burkolat teljes mélységét érintő, kisebb repedések, mm nagyságrendű hullámok), 

• tájékoztató jelzőtáblák rongálása, hiánya, 

• a létesítményen gépkocsi-parkolás, tárolt építő- és egyéb anyagok, 

• a biztonságos vízelvezetést akadályozó növényzet, egyéb akadály, 

• a megvalósításkor létesített felfestés pótlásának hiánya, 

• gyökérzet miatt felpúposodó burkolat, 

• a kerékpárút térségének szemetes állapota, 

• úttakarítás hiánya. 

 

Az alábbi ábrák bemutatják a kerékpárforgalmi létesítmények szélességi méreteinek 
értelmezését. 

 

   

 10.2.1. ábra 10.2.2. ábra 
 Kerékpáros mértékadó helyigénye Kerékpárutak szélességi méretei 
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Hsz: A kerékpárút használati szélessége 

THsz: A kerékpárút teljes használati szélessége 

Ész: A kerékpárút épített szélessége (szegély és burkolati jel hiányában lehet=Hsz=THsz) 

Bj: Burkolati jel szélessége (lehet=0) 

Ot: Oldalakadály távolság (min=25 cm) 

Bt: Biztonsági tér 

Üszo: Oldal irányú űrszelvény méret 

Üszm: Magassági űrszelvény méret 

10.3. Kerékpárút-ellenőri rendszer kialakítása, civilek bevonása KMSZ 

Cél: 

Átfogó, naprakész ellenőrzés a kerékpárforgalmi létesítményekről és azok tartozékairól, mely 
állapotukat is tartalmazza. 

Módszer: 

A kerékpárforgalmi létesítmények egy része nem vagy nagyon körülményesen ellenőrizhető 
gépkocsival, számos hiba csak a kerékpáros használók számára látszik. Kézenfekvő tehát, hogy a 
kerékpáros létesítmények elsődleges állapotvizsgálatát az azokat használó kerékpárosok lássák 
el. A kerékpárosok által információval ellátott rendszer szolgáljon alapul az üzemeltetők, 
építtetők, támogatók számára nyújtott információkhoz, kiindulópontként mérnöki esetleg 
igazságügyi szakértői eljárások lefolytatásához. A „Ranger” rendszer működtetéséhez az 
önkéntesek közötti kapcsolattartás, a tőlük beérkező jelentések feldolgozása, értékelése, 
továbbítása, a bejelentő rendszer létrehozása és egy megfelelően hatékony motivációs rendszer 
kidolgozásának bevezetése elengedhetetlenül szükséges. A feladat az, hogy egy-egy kerékpáros 
önkéntes vállaljon fel szabadidejének, alkatának, beállítottságának megfelelő kerékpárút 
szakaszt, amelyet bizonyos rendszerességgel bejár és naplót vezet a tapasztaltakról. Az 
esetlegesen felmerülő problémákat jelzi és bizonyos rendszerességgel beszámolószerűen 
tájékoztatást ad megállapodás alapján a kerékpárút üzemeltetőjének, ill. amennyiben ilyen már 
létezik, akkor egy központi adatbázisnak is, annak érdekében, hogy a kerékpárral közlekedők is 
tudomást szerezzenek az esetlegesen balesetveszélyes helyekről. 

A rendszer felállításának főbb tennivalói: 

Az ellenőrzési rendszert alapvetően önkéntes kerékpárosok toborozásával kell felépíteni. Az 
önkéntesek számára oktatást kell biztosítani, egyrészt a munka közben használandó eszközök 
tekintetében, másrészt pedig egy metodikai oktatásra van szükség, hogy egy adott úthibán, 
problémán a munkavégzők mind ugyanazt értsék. Fontos, hogy az önkéntes értelmét lássa a 
feladatának, és ne csak kötelességek, hanem jogosultságok is kapcsolódjanak a tevékenységéhez, 
a csapathoz tartozásához. Ezért szükség van rendszeres találkozókra, csapatépítő 
megmozdulásokra, továbbképzésekre is. 

10.4.  A célok teljesülésének mérése és értékelése 
A kerékpáros közlekedéssel illetve annak egyes részeivel kapcsolatban a Kerékpáros 
Magyarország program (2007-2013) az alábbiakat határozza meg. 
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1. Cél: Kerékpáros közlekedés részarányának növelése  

Hatásindikátor: Kerékpáros közlekedés részaránya a településeken belüli, és a települések 
közötti közlekedésben: 2013-ra cél a kerékpározás aránya 10%-ra növelése az 5 km-nél rövidebb 
távolságú utazásoknál.  

Célcsoportok: A 7 – 60 év közötti lakosság, kiemelten az iskolás korosztály.  

 

2. Cél: Kerékpáros turisták számának és az ebből származó bevételek növelése  

Hatásindikátorok:2013-ra a fő, külső küldő piacokon 4-5%-os részvétel (ma nem mérhető) 
2013-ra a belföldi turizmuson belül 10%-os arányt érjen el a kerékpáros, vagy belföldi útján 
kerékpározó belföldiek aránya. 

Célcsoportok: A teljes lakosság, kiemelten a városi környezetben élő vagy ülőmunkát végző, 
illetve tanuló 10 – 65 év közti korosztály 500 – 600 kerékpárosbarát szolgáltató és a hazai 
turisztikai KKV-ok. 

 

3. Cél: A kerékpáros balesetek számának csökkentése  

Hatásindikátor:Kerékpáros biztonság javítása – 50%-os halálos baleset mérséklés – 2013-ra. 

Célcsoportok: A teljes lakosság, kiemelten a vidéki területeken élő és tanuló 10 – 18 év közti 
korosztály. 

 

4. Cél: A kerékpársport és rekreációs kerékpározás fejlesztése  

Hatásindikátor: A licences kerékpárversenyzők számának 1000-ről, 4000-re történő 300 %-os 
növelése A szervezett keretek között rekreációs, hobbysport kerékpárosok számának 2000-ről, 
6000-re történő 300 %-os növelése 3 megrendezett nemzetközi kerékpárverseny évente. 

Célcsoportok: A teljes lakosság, kiemelten az ülőmunkát végző, tanuló 10 – 40 év közti 
korosztály. 

 

Infrastruktúra fejlesztési célok: 

• Országos kerékpárút törzshálózat tervezése és a kerékpárutak nyilvántartása: Az 
erőforrások koncentrálása a kerékpáros turizmus gerincét jelentő törzshálózat elemek 
kiépítésére, hogy összefüggő, versenyképes turisztikai hálózat legyen a szétaprózott 
szakaszok helyett. Jó minőségű tervek biztosítása az infrastrukturális fejlesztések 
előkészítésére. 

• Országos turisztikai kerékpárút törzshálózat kiépítése: Az országos turisztikai kerékpárút 
törzshálózat kiépítése a turisták igényeinek megfelelően, de költséghatékony módon (ahol 
lehet kisforgalmú attraktív mellékutak bevonásával). Az 1.- 3. hely a kerékpáros 
turisztikai szempontból legkedveltebb közép-európai országok listáján a versenyképes 
turisztikai útvonalak révén. 

• Közlekedési célú kerékpárforgalmi hálózat kiépítése: A helyi és helyközi mindennapi 
kerékpározáshoz szükséges úthálózat megteremtése a kerékpárosok igényeihez és a 
forgalmi helyzethez alkalmazkodó műszaki megoldásokkal. 

• Kerékpárforgalmi létesítmények felújítása és karbantartása: A létesítmények egységes és 
megfelelően jó minőségének biztosítása. 
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• A kerékpártárolók és parkolók kialakítása: A kerékpárosok számára szükséges kiegészítő 
infrastruktúra kiépítése, azaz kerékpártárolók a közintézményekben, szolgáltató 
centrumokban, lakótömbökben. 

• Képzés és ismereterjesztés a minőségi kerékpárutak érdekében: A kerékpáros 
infrastruktúra tervezésével és építésével foglalkozók képzése, továbbképzése nyomán jó 
minőségű, jól használható, biztonságos kerékpárutak, kerékpársávok, forgalmi 
megoldások. 

• Kerékpárkölcsönző rendszerek: A városi közlekedésben a kerékpárral nem rendelkezők 
számára a kerékpáros közlekedés, mint alternatíva biztosítása. A kerékpár nélkül érkező, 
kerékpárt szállítani nem kívánó turisták számára a kerékpárral történő túrázás 
lehetőségének biztosítása. 

 

Kerékpáros közlekedéssel és biztonsággal kapcsolatos célok: 

• Kerékpár és közösségi közlekedés összekapcsolása: A nagyvárosok, elővárosok forgalmi 
terhelésének csökkentése a közlekedési módok közötti átjárhatóság (intermodalitás) 
biztosítása. 

• Kerékpáros közlekedés az oktatásban: Az intézkedés hosszú távú, átfogó célja a hazai 
közlekedési kultúra javítása, a kerékpározás közlekedésben elfoglalt arányának, 
jelentőségének növelése. Az intézkedés rövidtávú célja, hogy csökkenjen a kerékpáros 
gyermekbalesetek száma, de ugyanakkor növekedjen a kerékpárral iskolába járó 
gyermekek száma. Az intézkedés közvetlen célja, hogy a gyermekek; megismerjék az 
iskolájukhoz közeli kerékpárutakat, megtanulják-begyakorolják a közlekedési szabályokat 
illetve a kerékpáros közlekedés technikáját, elsajátítsák az alapvető műszaki ismereteket, 
felkészüljenek a kerékpáros közlekedésre, túrázásra. 

• Biztonságos kerékpáros közlekedés és népszerűsítése: A potenciális kerékpáros 
közlekedők tájékoztatása a kerékpáros közlekedés előnyeiről, a kerékpározás 
népszerűsítése.  A kerékpáros balesetek számának csökkentése. 

• Kerékpáros közlekedés népszerűsítése: A kerékpárral munkába, felsőfokú oktatási 
intézménybe járók arányának növelése. 

• Minőségi kerékpár program: A minőségi kerékpárok arányának növelése a 
kereskedelemben a balesetveszély csökkentése érdekében. 

• Kerékpárosbarát település program: A települések kezdeményezéseinek bátorítása a 
kerékpárosbarát fizikai és intézményi környezet kialakítására. Olyan (nem anyagi) 
motivációs rendszer kidolgozása, amely elismeri a települések e téren kifejtett 
erőfeszítéseit. A jó példák, gyakorlatok elterjesztése. 

 

Turizmus célok: 

• Országos Kerékpáros Turisztikai Promóciós és Információs Projekt: Magyarország, mint 
kerékpáros turisztikai célpont ismertségének és kedveltségének növelése. A hazai 
kerékpáros turisztikai célterületek ismertségének és kedveltségének növelése. A 
kerékpáros turizmus támogatottságának növelése a döntéshozók és a helyi lakosság 
körében. A kerékpáros turisták teljes körű informálása. A kerékpáros turisztikai ország 
marketing hatékonyságának növelése (egységnyi ráfordításra több hatás). 

• Kerékpáros turizmusfejlesztési térségi mintaprojektek: Egy-egy kerékpáros turisztikai 
szempontból kiemelt térségben, vagy útvonal mellett versenyképes turisztikai 
mintaprojektek megvalósítása és működtetése. 
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• Országos Kerékpárosbarát Vállalkozói Hálózat: Egységes, országos kerékpárosbarát 
vállalkozói hálózat létrehozása. 

 

Kerékpársport, rekreáció és közösségi élet terén elérendő célok: 

• Kerékpársport utánpótlás nevelési program: A program átfogó célja, hogy már 
rövidtávon is növelje a kerékpár sport ismertségét és népszerűségét az utánpótlás 
korosztály körében. A program középtávú célja, hogy megteremtse a kerékpáros 
versenysport széleskörű bázisát. 

• Kerékpáros létesítmények és fenntartásuk: Egy gazdaságilag önfenntartó, komplex 
kerékpáros, szolgáltató, Budapesti Kerékpáros Központ létrehozása a zuglói Millenáris 
Kerékpáros stadionban, amelyben a kerékpáros szakmai profil mellett, a kerékpározáshoz 
kapcsolódó, de új funkciók (sport, oktatás, rekreáció, kereskedelem, vendéglátás, 
turisztikai szolgáltatások, irodák) jelennének meg, magántőke bevonásával. Vidéki 
kerékpáros központok létrehozása. Általános iskolákhoz kapcsolódó kerékpáros oktatási 
parkok létrehozása. Rekreációs céllal városi kerékpáros parkok (edzőpályák) kijelölése, 
létrehozása. 

• Amatőr sport és kerékpársport nagyrendezvények: A már működő mtb. maratonok 
színvonalának és résztvevői számának további emelése Országúti kerékpáros maratonok 
(tömegsport rendezvények) szervezése. Nemzetközileg elismert eseményekkel a sportág 
népszerűségének növelése. Nyereséges események szerevésével a szövetség(ek) és a 
sportszervezetek bevételeinek növelése (amelyet visszaforgathatnak a szakmai 
fejlesztésekbe). 

• Professzionális kerékpársport: Kerékpársport ismertségének és népszerűségének 
növelése. Licenszes versenyzők számának növelése. Nemzetközi eredményesség növelése. 
Szövetségi szervezeti struktúra tökéletesítése. 

• Rekreáció és prevenciós kerékpározás: Az évi 300.000 kerékpárt vásárló magyar 
állampolgár szemléletének megváltoztatása annak érdekében, hogy rekreációs célra 
rendszeresen használják az egyébként már meglévő kerékpárjukat. 

10.5. Forgalomszámlálások 
A kerékpárforgalmi létesítmények kiépítése előtt rögzíteni kell a gépjármű, a kerékpáros és a 
gyalogos forgalom nagyságát. A kerékpáros forgalmi adatok gyakran nem tükrözik a tényleges 
forgalom nagyságot, mert sok ember a balesetveszély, vagy a nagy forgalom miatt nem vállalja a 
kerékpározást. E rejtett igény mellett azzal is számolni kell, hogy a jó helyre, kiváló minőségben 
megépített kerékpárforgalmi létesítmény forgalomnövelő hatású lesz, mert olyanok is kerékpárra 
szállnak majd, akik előtte nem kerékpároztak. Ezen kívül esetleg más használati igénnyel is 
számolni kell. E miatt szükséges a forgalom nagyságának és a használók fajtájának vizsgálata, 
mert ez alapján tervezhető meg a kerékpárforgalmi létesítmény megfelelő keresztmetszete. 

10.5.1. A kerékpáros és gyalogos forgalom keresztmetszeti számlálásának 
végrehajtása 

Országos közutak esetében – ha nincs párhuzamos kerékpárforgalmi létesítmény – a kerékpáros 
forgalom nagyságát az országos keresztmetszeti forgalomszámlálási adatok tartalmazzák, ebből 
a kétirányú csúcsóra forgalom nem határozható meg, csak általános tájékozódásra alkalmas. 
Emiatt azon az útszakaszon ahol ez indokolt, kerékpáros és gyalogos forgalomszámlálást kell 
elvégezni. 
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Keresztmetszeti forgalomszámlálással a tervezési terület jelenlegi kerékpáros forgalmáról lehet 
áttekintést nyerni. 

A kerékpáros és gyalogos forgalomszámlálás célja a kerékpáros és gyalogos forgalom 
mennyiségi adatainak felmérése, a kerékpározási szokások és a befolyásoló tényezők feltárása, 
továbbá a mértékadó csúcsóra forgalmak meghatározása. 

Amennyiben a kerékpárforgalmi létesítmény (nyomvonal) a közút mellett, vagy azon halad, az 
ÚT 2-1.109 sz. Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom 
nagyságának meghatározása c. Útügyi Műszaki Előírás M6.1 ábra szerinti közúti 
forgalomszámláló lapot kell használni a keresztmetszeti forgalom meghatározására. 

Önálló kerékpárforgalmi létesítmény esetén (pl.: kétirányú kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, 
stb.) az alábbi egyszerűsített forgalomszámláló lapot kell használni. 

Dátum:

Település:

Forgalom iránya:

Időjárás:

Létesítmény megépülésének ideje:

Negyedórás számlálás:

tól ig

Órás összegzés:

tól ig

neve:

lakcíme:

aláírása:

Számláló

Egyszer űsített kerékpár-gyalogos forgalomszámláló lap

óraköz
gyalogos kerékpár segédmotorkerékpár

óraköz
gyalogos kerékpár segédmotorkerékpár

 

10.5.1. ábra: Egyszerűsített kerékpár-gyalogos forgalomszámláló lap 



112/152 

10.5.1.1 A forgalomszámlálás végrehajtása 

Több alkalmú forgalomszámlálást lehetőleg mindig azonos mérőhelyeken kell elvégezni, az 
adatok változásának nyomon követhetősége érdekében. 

A forgalomszámlálásokat az alábbi időszakokban kell elvégezni 6 órás forgalomfelvétellel. 
Legcélszerűbb a nyári számlálás, a mértékadó adatok megállapítása érdekében. 

 

A forgalomszámlálás ideje közlekedési célú kerékpárforgalom esetén 

hétköznap 07:00 – 10:00 és 15:00 – 18:00 óráig, 

 

Ha a kerékpáros forgalom közlekedési célú, akkor a csúcsóra forgalom ettől eltérő időpontban is 
lehet (pl: gyárak, üzemek környékén). 

 

A forgalomszámlálás ideje szabadidős célú kerékpárforgalom estén 

hétvégén 09:00 – 12:00 és 15:00 – 18:00 óráig 

 

Az egész napos mérés időtartama  

hétköznap 07:00 – 19:00 óráig (tavasszal és ősszel), 

  06:00 – 21:00 óráig (nyáron) 

hétvégén 08:00 – 20:00 óráig 

 

A forgalomszámlálás során a kerékpárosok és gyalogosok számát, időbeni megoszlását, haladási 
irányát szükséges rögzíteni az időjárási viszonyok feltüntetésével. Mérni kell a kijelölt 
létesítménnyel párhuzamosan közlekedő kerékpárosok és gyalogosok számát is. Ahol a mérést 
végző személyzetnek van szabad kapacitása, ott a közúti forgalom jellemző adatainak felvétele is 
hasznos információt nyújt a forgalmi környezetről. A számláláshoz adatlapot célszerű 
összeállítani. 

A forgalomszámlálási adatlapokon feltüntetendő: 

• a mérés időpontja, 

• időjárási viszonyok, 

• a teljes mért időszak kerékpáros forgalmi mátrixa, 

• a mérőhely kerékpáros forgalma órás bontásban, 

• az esetenkénti kiegészítő mérés adatai, 

• kerékpáros létesítmény esetén a létesítés időpontja. 

10.5.1.2 Az adatok értékelése, dokumentálása 

A mért adatok alapján meg kell határozni a csúcsóra forgalmakat. A csúcsóra forgalmi adatok 
alapján 6.2. ábra szerint meg kell határozni a gyalogos és kerékpáros forgalom elválasztásának 
szükségességét és módját. 
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A forgalomszámlálási adatok kiértékelését mérőhelyenként egy kivonatos adatlapon és a 
forgalomszámlálási irányokat mutató ábrán célszerű bemutatni a csúcsóra forgalmak 
feltüntetésével. 

10.5.2. A kerékpáros forgalom nagyságának meghatározása becsléssel 
Távlati kerékpárforgalmi hálózatok kialakításához adatok nyerhetők a következő vizsgálatokból: 

• Az iskoláknál, üzleti, bevásárló területeken, vasútállomásokon, közösségi közlekedési 
eszközök megállóinál, ipari vagy üzemi területeken leállított kerékpárok számlálása jól 
reprezentálja az egyes úti célok jelentőségét. A számlálást akkor kell elvégezni, amikor az 
időjárási viszonyok kedvezőek.  

• Szóbeli és írásbeli kikérdezések olyan úti céloknál, illetve kerékpáros csoportoknál 
hasznosak, ahol magas kerékpáros forgalomra lehet számítani. (A vonzáskörzet 
kiterjedésére, a forgalom nagyságára, fő áramlási irányára, a hálózat kritikus helyeire, 
szűk keresztmetszeteire, a meglévő hálózat és kerékpár támaszok hiányosságaira, a 
kerékpárhasználat akadályaira vonatkozóan nyerhetők adatok.) 

10.5.3. A kerékpáros forgalom várható nagyságának előrebecslése 
Forrás: KözOP-2008-3.2. „Kerékpárút hálózat fejlesztés”c. pályázati útmutató 

A potenciális felhasználók számának meghatározása 

A potenciális felhasználók száma megegyezik a megépítendő kerékpárforgalmi létesítmények 
révén a létrejövő kerékpárforgalmi hálózat által érintett terület lakosságszámával, a 
megépítendő létesítménytől számított 7 km sugarú körön belül. A hálózat részének kell tekinteni 
az önálló kerékpárforgalmi létesítményeken kívül valamennyi kerékpározható utcát, utat. A 7 km-
t nem légvonalban, hanem a kerékpárral megtett út hossza alapján kell figyelembe venni. Fontos, 
hogy amennyiben a beruházás nyomán létrejövő hálózat folytonossága megszakad, a szakadási 
pont után, de még 7 km-en belül található lakosságszámot csak akkor lehet figyelembe venni, ha 
a folytonossági hiány (a pályázott projekten kívül beruházás keretében) 2 éven belül 
megszüntetésre kerül. Amennyiben a projekt egy ipari területre (kizárólag munkahelyekhez) 
vezető kerékpáros hálózati kapcsolatot hoz létre, akkor az ipari területen jelenleg vagy a 
várhatóan 2 év múlva foglalkoztatottak teljes létszámát kell figyelembe venni potenciális 
felhasználóként, mert nem feltételezzük, hogy az ott foglalkoztatottakon kívül bárki más 
kerékpárral oda látogatna. Amennyiben a várható foglalkoztatott létszám a számítás alapja,  le 
kell írni, hogy milyen módon számították. A potenciális felhasználók számát a pályázatban meg 
kell adni. 

Pl. 10.000 lakosú X város központja és a tőle 3 km-re lévő 2.000 lakosú Y község között épülő 
kerékpárút esetén a teljes lakosság száma, azaz 12.000 fő a potenciális felhasználók száma. Pl. 
1000 főt foglalkoztató ipari park és a tőle 2 km-re lévő 10.000 lakosú X város központja között 
épülő kerékpárút esetén 1000 fő a potenciális felhasználók száma. 

 

A várható felhasználói szám becslése: 

A várható felhasználói szám egyszerűsített kiszámítása a potenciális felhasználói szám 
kerékpáros közlekedés arányával történő felszorzásával kapható meg. A kerékpáros közlekedés 
jellemző arányát a település típus vagy a térség közlekedőinek körében kell meghatározni. 
Amennyiben nincs megbízható adat a településre vagy térségre vonatkozóan, akkor vidéki 
települések esetében 20%-os (0,2-es szorzóval), megyei jogú városok esetében 10%-os (0,1es 
szorzóval), és a főváros esetében 1%-os aránnyal (0,01-es szorzóval) kell számolni a KSH adatai 
alapján. Amennyiben két eltérő kategóriába tartozó település között jön létre a kerékpárforgalmi 
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létesítmény akkor a magasabb szorzószámot kell figyelembe venni. A felhasználók várható 
számát a pályázatban meg kell adni. 

Pl. 10.000 lakosú X város központja és a tőle 3 km-re lévő 2.000 lakosú Y község között épülő 
kerékpárút esetén a 12.000x0,2=2.400 fő a várható felhasználók száma. Pl. 1000 főt 
foglalkoztató ipari park és a tőle 2 km-re, lévő 10.000 lakosú X város központja között épülő 
kerékpárút esetén 1000x0,2= 200 fő a várható felhasználók száma. 

 

A várható helyi, napi forgalom becslése: 

A.) Ha a kerékpárforgalmi létesítmény kistérségi központokat és külterületi szakaszokon 
keresztül megközelíthető lakott helyeket (tanyák), településeket (lakótelep, vonáskörzetben lévő 
kisebb település) köt össze, akkor a kerékpáros létesítménnyel a hálózatba a projekt hatására 
bekapcsolt terület lakossága és a teljes potenciális felhasználói szám felhasználásával képzett 
arány szerinti arányszámmal módosított értéket lehet helyi, napi kerékpáros forgalomként 
figyelembe venni az alábbi képlet alapján. 

 
lak.sz.  telep.kisebb  lak.sz.  telep.nagyobb

ámalakosságsz  településkisebb
számaók felhasznál  várható forgalom helyi napi

+
×=  

Pl. 10.000 lakosú X város központja és a tőle 3km-re lévő 2.000 lakosú Y község között épülő 
kerékpárút esetén, ha a létesítmény a két település között lesz, akkor a 
2.400x(2.000/(10.000+2.000))=400 kerékpáros lesz a várható napi helyi forgalom. 

 

B.) Ha a kerékpáros létesítmény központi funkcióval nem rendelkező településeket köt össze, 
akkor arányosításra nincs szükség. 

Pl. Egy 500 és egy 300 lakosú szomszédos község között épülő kerékpárforgalmi létesítmény 
esetében a potenciális felhasználók száma 800 fő, a várható felhasználók száma és a várható 
helyi forgalom egyaránt 800x0,2=160 fő. 

 

C.) Ha a kerékpáros létesítmény ipari területre vezető kerékpáros kapcsolatot hoz létre, akkor a 
potenciális felhasználók várható számát kell helyi napi forgalomként figyelembe venni. 

Pl. 1000 főt foglalkoztató ipari park és a tőle 2 km-re, lévő 10.000 lakosú X város központja 
között épülő kerékpárút esetén 1000x0,2= 200 fő a várható felhasználók és a napi, helyi 
forgalom száma is. 

A megépítendő létesítményre vonatkozó várható helyi, napi kerékpáros forgalom mértékét a 
pályázatban meg kell adni. 

10.6. Közvélemény kutatások – szempontok, kérdések 
A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos közvélemény kutatások készítése szakfeladat. A nem 
kellően átgondolt, pontatlan, félreérthető kérdések és azok értékelése hamis információkat és 
következtetéseket ad, sőt esetleg árthat a kerékpározás ügyének is! Ezért azt javasoljuk, hogy 
saját kezdeményezésre lehetőleg ne végezzenek közvélemény kutatást. 
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11. Kerékpáros létesítmények nyilvántartása (KeNyi) 
A vonalas létesítmények térképi elhelyezkedését bemutató nyilvántartások eszköze a 
térinformatikai nyilvántartás. Ez az informatikai eszköz biztosítja, hogy az egyes létesítmények 
térképi elhelyezkedésével együtt a létesítményeket leíró, ún. attribútum adatokat is kezelhessük. 
Lehetővé teszi, hogy bizonyos paramétereknek megfelelő létesítményeket térképen 
megjeleníthessünk és a térképen megjelenő létesítmények adatait megtekinthessük.  

A kerékpáros létesítmények megjelenítése, térképi elhelyezkedésük és kapcsolatuk más 
létesítményekhez ugyanolyan fontos, mint minden más közlekedési létesítménynél. A kerékpáros 
létesítmények elhelyezkedése, műszaki jellemzői fontos információt szolgáltatnak a 
kerékpározás feltételeit biztosítók, tervezők, támogatásra pályázók és a támogatást megítélők 
számára. A műszaki tartalmon kívül a kerékpáros létesítmények nyilvántartásának a turisztikai 
használat során is nagy jelentősége van. A kerékpározók számára fontos információ, hogy 
hogyan és milyen biztonsággal tudnak eljutni egy pontból a másikba és azon az útvonalon 
milyen látnivalót és egyéb számukra érdekes helyet (Point of Interest, POI) találnak. 

A Magyarországon megépült kerékpáros infrastruktúra elemek (kerékpársávok, kerékpárutak, 
közös gyalog- és kerékpárutak, kerékpárúton található hidak, kerékpáros létesítmények mentén 
található kerékpártárolók, pihenőhelyek, stb.) központi nyilvántartásának hiánya szükségessé 
tette egy olyan adatbázis kialakítását, amely mindenki számára elérhetővé teszi a tervezett, 
illetve a megépült kerékpáros infrastruktúra elemek adatainak elérését. Ezen célok megvalósítása 
érdekében jött létre egy olyan rendszer, amely célja, hogy a kerékpáros létesítményekre 
vonatkozó szerteágazó adattömeg egységesítve legyen, kiszolgálva ezzel az útügyi koordináció, 
valamint önkormányzatok, úttervezők, civilek és kerékpárbarát felhasználók információ igényeit. 
Nem elhanyagolható szempont, hogy a létrejött adatbázis Internet-en keresztül is elérhető 
adatlekérdező és megjelenítő funkciójának segítségével a különböző pályázatok értékelőinek 
munkáját is elősegítheti (www.kenyi.hu). 

A rendszer alapmintája részben a sok éve működő Országos Közúti Adatbank (OKA) volt, 
amely az állami kezelésben lévő közutakra vonatkozó jellemzőket egységesíti és a hozzáféréssel 
rendelkezők számára gyors adatlehívást, lekérdezési és megjelenítési lehetőséget biztosít, hogy a 
szakemberek áttekinthető információs támogatást kapjanak munkájukhoz. (A KeNyi 
rendszerének alap adatbázisa az OKA adatbázisára támaszkodik – ÚT 2-0.002:2002 Útügyi 
Műszaki Előírás) 

A rendszerben szereplő alaphálózat fontos részét képezik az Országos Területrendezési Terv 
(OTrT) 1/6 mellékletében szereplő országos kerékpárút törzshálózat elemei („A” hálózati szerep, 
amelyek tartalmazzák az EuroVelo Nemzetközi Kerékpáros Vándorút hálózat magyarországi 
/Duna és Tisza mente/ nyomvonalát is). 

A nyilvántartás induló adatbázisa is az OKA-ból került a rendszerbe, mégpedig az országos 
közutak azon vonalaival és adataival, amelyek – különböző biztonsággal ugyan, de – 
kerékpározhatók. 

A rendszer térképi háttere a DSM10, Magyarország digitális térképe, amely a FÖMI és a 
Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Kht. és a GeoX Kft. közös munkája. Az állomány 
félévenkénti frissítése kerül be a rendszerbe. 

Az adatok központi nyilvántartásba vétele az önkormányzatoknak is érdeke, mert egyrészt 
a saját munkájukat is bemutatja, másrészt a támogatási döntéshozók és a kerékpárosok 
számára demonstrálja az elért eredményeket. 
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11.1. Adatszolgáltatás a KeNyi adatbázisába 

11.1.1. Alapelvek 
Az adatállomány és ennek megfelelően az adatszolgáltatás három csoportba osztható: 

• rendszeres háttér információk 

• meglévő kerékpáros létesítmények adatainak felvétele 

• a jövőben megvalósuló kerékpáros létesítmények adatainak felvétele. 

Az adatokat a kerékpárforgalmi létesítményt megvalósító szervezeteken belül kijelölt 
adatfelelősnek, vagy a szervezet által megbízott vállalkozónak kell gyűjtenie. Az adatfeltöltés 
egyik részét az adja, hogy bizonyos pályázatokon támogatásban részesülő pályázók támogatási 
összegének kifizetési feltétele az, hogy a KeNyi számára beolvasható formában előállítsák és 
megküldjék a KKK részére a támogatást nyert kerékpáros létesítmény adatait. 

A meglévő kerékpáros létesítmények adatainak adatgyűjtésében a KKK és megbízásából 
vállalkozók végzik. Mivel a kerékpáros infrastruktúra-hálózat területileg nagy kiterjedésű is 
lehet, de jellegéből adódóan nagyon rövid, speciális helyi igényt kielégítő szakaszok is 
épülhetnek, ezért mindenképpen szükséges a helyi viszonyokat jól ismerő civil kerékpáros civil 
szervezetek bevonása az adatgyűjtésbe.  

11.1.2. Adatszolgáltatási formátum 
Az adatgyűjtéshez rendelkezésre állnak az alaptáblák (www.kertam.hu honlap Információ/KeNyi 
menüpont), amelyek kitöltésével gyakorlatilag előáll a KeNyi rendszerébe importálható adatsor. 

Az alaptáblák a következők: 

a. ESRI SHP file-okat (rajzi elemeket) is tartalmazó adatok 

• ELEK: Élek 

• POI: POI-k, azaz nevezetes, érdeklődésre számot tartó helyszínek 

• UTHIB: Úthibák 

• JELZOT: Jelzőtáblák 

b. Csak DBF file-okat tartalmazó adatok 

• MEDIA: Média file-ok (nem importálható, de a regisztrált felhasználók Interneten 
felölthetik) 

• KARB: Karbantartások 

• ELKARBK: Élek-karbantartások kapcsolótábla 

• TAMOG: Támogatások 

• ELTAMK: Élek-támogatások kapcsolótábla 

• KPUT: Kerékpáros létesítmények 

• ELKPUTK: Élek-kerékpáros létesítmények kapcsolótábla 

• KEZELO: Kerékpárút-kezelők 
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11.1.3. A kerékpáros létesítmények adatfelmérésének módszertana 
A kerékpáros infrastruktúra (kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút, kerékpársáv, nyitott 
kerékpársáv, kerékpáros nyom, kerékpározható út, közúti jelzőtábla, úthibák stb.) és POI-k 
felmérése során végső cél, hogy a megfelelő ESRI SHAPE állományok előállíthatóak legyenek, 
ugyanis ezeket lehet importálni a KeNyi adatbázisába. Mivel a KeNyi rendszerében használt 
térkép az Egységes Országos Vetületi rendszert (EOV) használja, ezért – a felmérés koordináta 
rendszerétől függetlenül – a KeNyi-be EOV-ben lévő adatokat kell előállítani. Az adatbázisba 
importálandó adatok lehetnek a kerékpáros infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó műszaki 
adatok, illetve egyéb kiegészítő információk (karbantartó, kezelő, pályázati adatok, stb.). 

11.2. Internetes felület 
A www.kenyi.hu internetes oldal a KKK kerékpárút nyilvántartó programjának online, nem csak 
szakemberek számára elérhető része. A felhasználó kezelésnek köszönhetően egy oldalon lehet 
megtekinteni a mindenki számára elérhető publikus adatokat és a csak KKK munkatársainak 
szóló részeket. Bárki tevékenyen hozzájárulhat a kerékpárút adatok tökéletesebbé tételéhez a 
beépített hiba- és útvonal feltöltési lehetőségnek köszönhetően. Az adatbázisba mégse 
kerülhetnek nem ellenőrzött vagy nem megfelelő adatok, mivel az internetes program csak 
eltárolja a felhasználók által feltöltött információkat, azok feldolgozása és a megfelelő adatok 
adatbázisba töltése csak az intranetes programon keresztül lehetséges. A honlap Dokumentumok 
menüpontja alatt található a felület kezelési leírása. 

11.3. Adatszolgáltatási rend 
Az adatfeltöltés rendjét Útügyi Műszaki Előírás szabályozza. (ÚT 2-2.210, e-ÚT 08.01.26: 
Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatfeltöltési és működési rendje). Az Útügyi 
Műszaki Előírás tárgya a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatfeltöltési és működési 
rendjének szabályozása, a felhasználói szintek és jogosultságok meghatározása. Az Útügyi 
Műszaki Előírás hatálya a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) alkalmazási, és az abba 
adatokat szolgáltatók, adatokat felhasználók folyamatos karbantartási szempontjaira terjed ki. Az 
Útügyi Műszaki Előírás alkalmazása kötelező érvényű minden kerékpáros létesítmény 
engedélyezése, építése és forgalomba helyezése esetén. 

Az Útügyi Műszaki Előírás forgalmazását a Magyar Útügyi Társaság végzi 
(www.maut.hu). 
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12. Mellékletek 

12.1. Tervezési diszpozíció javaslat 
Jelen melléklet 2 részből áll: 

• T.1/1. Kerékpárforgalmi hálózati koncepciója 

• T.1/2. A tervezési feladat leírása, ami a támogatás elnyerése esetén műszaki alapja lehet a 
közbeszerzési kiírásnak (amennyiben a pályázó előre elkészíti a közbeszerzési 
eljárásra/árajánlatkérésre a teljes dokumentációt, akkor annak része) 

 

T.1/1. Kerékpárforgalmi hálózati koncepciója 

A pályázat megalapozott elbírálása érdekében a Bírálóknak meg kell ismerni a pályázati szakasz 
indokoltságát, környezetét, a beruházás célját. Ennek érdekében vagy mellékelni kell olyan 
tanulmánytervet, vagy készíteni egy néhány oldalas koncepciót, amely bemutatja a beruházás 
célját, indokát, környezetét és válaszol az alábbi kérdésekre: 

a. Milyen kerékpárforgalmat generáló létesítmények vannak, hol helyezkednek el, mekkora 
lakos-számot képviselnek, abból milyen kerékpárforgalom várható, ezt hogyan becsülték 
meg? Az adatok becsléséhez figyelembe veendők a tervezett kerékpárút 1 km-es sávján, 
maximum 15 km-es hosszon belül eső, kerékpárúton, vagy kisforgalmú belső úton 
elérhető létesítmények. 

b. A pályázat során megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmény önállóan megold-e 
kerékpározási problémát, amennyiben ennek nyomán létrejön valamilyen hálózat, akkor 
az mekkora területet fed le, hogyan kapcsolódik más kerékpárforgalmi létesítményekhez? 

c. A létrejövő hálózat milyen térségnek oldja meg a kerékpározási közlekedés problémáit, 
milyen további kerékpárforgalmat generáló térséget von be? 

d. Indokolja meg a kiválasztott kerékpárforgalmi létesítmény (kerékpárút / kerékpársáv / 
közúti jelzés / egyesített gyalog-kerékpárút) fajtáját, a közúton megvalósítani kívánt 
forgalomcsillapító beavatkozás műszaki okait. 

e. A kiválasztott kerékpárforgalmi létesítmény szélessége alkalmas-e a várható forgalom 
levezetésére, nem generál-e konfliktust a gyalogos- vagy közúti forgalommal? Ha az 
indokolt szélességtől eltérni szándékozik, annak mi az oka (helyhiány, kisajátítás, 
létesítmények áthelyezése)? 

f. A kiválasztott kerékpárforgalmi létesítményt milyen burkolattal kívánja megoldani, annak 
indoka? Amennyiben térkő-burkolatot kívánnak megvalósítani, akkor azt külön meg kell 
indokolni, hogy miért és csak hézagmentes, megfelelően alapozott térkő-burkolat 
alkalmazható. 

g. Előfordul-e valamilyen, a kerékpárúthoz nem közvetlenül kapcsolódó, jelentős 
többletköltséget okozó létesítmény, amely jelentős mértékben megemeli a megvalósítás 
fajlagos költségét és megvalósítása nem elkerülhető? 

h. Felmerülhet-e az, hogy a kerékpárúton gépkocsiforgalom, ill. parkoló gépkocsik 
megjelenjenek?  

i. Felmerülhet-e az, hogy a biztonságos kerékpárforgalmat veszélyeztető objektumok (pl. 
villanyoszlop, reklámtábla) megjelenjenek, események (kerékpárútra nyíló kapu, 
kereszteződésben felmerülő balesetveszély) felmerüljenek? 

j. Kerékpározás népszerűsítésének, oktatásnak szándéka. 
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A koncepció tartalmazzon egy átnézeti helyszínrajzot (célszerűen azonosan a 3. számú 
melléklettel), amelyen fel vannak tüntetve a kerékpárforgalmat generáló helyek, a nagy 
forgalmú, elkerülendő közutak, a meglévő és tervezett kerékpárforgalmi létesítmények, a 
meglévő és tervezett kerékpárutak, kiemelve a pályázati szakaszt. 

A koncepciót egyeztetni kell a kerékpáros szakmai civil szervezetekkel, jóváhagyásukról 
nyilatkozatot kell kérni. Amennyiben a tervezendő kerékpárút érint szomszédos települést, akkor 
az egyetértő nyilatkozatokat itt kell mellékelni. Amennyiben a kerékpárút természetvédelmi 
létesítményt érint, előzetesen egyeztetni kell a terület használati lehetőségéről. 

 

T.1/2. A tervezési feladat leírása 

A dőlt betűs leírást a pályázónak kell megfogalmazni, az álló betűvel írtak a tervező felé 
megfogalmazott elvárást tartalmazzák. 

I. Előzmények 

Röviden leírandó, hogy milyen előzetes koncepció, tanulmányterv áll rendelkezésre, milyen már 
meglévő kerékpárutakkal rendelkezik a település a tervezendő kerékpárút térségében, azok 
milyen paraméterekkel készültek (szélesség, burkolat). 

II. A feladat leírása 

Pontosan szükséges leírni a tervezendő kerékpárút helyét (országos főút mellett annak 
megjelölését és a szelvényszámot, belterületi egyéb utaknál az utcanevet és melyik 
kereszteződéstől, melyik kereszteződésig) melyik oldalon és milyen kerékpáros létesítményt 
(kerékpárút / kerékpársáv / közúti jelzés / egyesített gyalog-kerékpárút) kívánnak terveztetni. 
Meg kell határozni a burkolat fajtáját (aszfalt, térkő), a burkolatszélességet (támpont a V.1. 
pont). Le kell írni, hogy hogyan kapcsolódjon a tervezendő kerékpárút a közúthoz és hogyan 
oldandó meg a gyalogosforgalom. Meg kell adni, hogy milyen típusú (turisztikai, 
közlekedésbiztonsági) és mekkora kerékpárforgalom várható, amely alapján a tervező meg tudja 
határozni a tervezési sebességet. 

Ki kell választani a tervezendő kerékpárforgalmi létesítményt: 

• Kerékpársáv 

• Nyitott kerékpársáv 

• önálló kerékpárút 

o (turisztikai célú EuroVelo® kerékpárútnál: ÚME 4.9. ábra 3,00 m 
burkolatszélességgel), 

o közlekedésbiztonsági kerékpárútnál: ÚME 4.14. ábra 

• megfelelő feltételek esetén kétoldali, egyirányú kerékpárút: ÚME 4.10. ábra 

• közös gyalog- és kerékpárút 

o turisztikai célú EuroVelo® kerékpárútnál: ÚME 4.13. ábra, 

o közlekedésbiztonsági kerékpárútnál ÚME 4.15. ábra 

 

Lakott területen kívül csak önálló kerékpárút megvalósítása támogatható. Egy hálózat 
megvalósításában szerepelhet kisforgalmú közút, belterületen kerékpársáv hálózatba vonása is.  
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Ki kell térni arra, hogy a tervezett kerékpárút nyomvonala érint-e olyan természetvédelmi, 
vízbázis-védelmi létesítményt, amely környezetvédelmi hatástanulmányt igényelhet, vagy esetleg 
ellehetetleníti bizonyos szakaszok megvalósítását. 

A tervezés során figyelembe veendő az ÚT 2-1.203:2010 Útügyi Műszaki Előírás 
(Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése) és annak minden vonatkozó előírása. 

Tervezési időtartam 15 év. 

Minimális aszfaltréteg vastagság aszfaltburkolat esetén 70 mm. 

Amennyiben a pályázott szakasz kapcsolódik más települések kerékpárútjához, akkor a tervező 
kötelezettsége egyeztetni a szomszédos településekkel, biztosítani a kapcsolódást. 

A tervcsomagot az engedélyezési eljáráshoz szükséges példányszámban kell leszállítani és EOV 
koordinátarendszerben ábrázolva digitális formában is, különös tekintettel a helyszínrajzokra, 
amelyek további vektoros feldolgozásra is alkalmas formában kezelhetők. Az engedély 
birtokában a KKK által meghatározott formában adatokat kell szolgáltatni a nyomvonalról, 
annak érdekében, hogy az országos térinformatikai rendszerbe az adatok beintegrálhatóak 
legyenek. 

A pályázó állítson össze egy várható megvalósítási ütemezést. 

12.2. A KözOP keretében megvalósítandó kerékpárutak tervezési szempontjai  
A Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében, az EU támogatásában megvalósítandó 
közútfejlesztésekkel (burkolaterősítés, szélesítés, új út építés) párhuzamosan – ahol ez indokolt 
és szükséges – párhuzamos, önálló, külterületi, közlekedésbiztonsági célú kerékpárút 
megvalósításra is sor kerül. Ezen kerékpárutak megvalósításának a célja, hogy a 
költségtakarékosság érdekében lehetőleg a közúti munkákkal együtt olyan önálló kerékpárút 
valósuljon meg, amely a jelenlegi, de még inkább a várhatóan növekvő nehézgépjármű forgalom 
mellől – mindkettő közlekedésbiztonságának fokozása érdekében – a kerékpárforgalmat levegye. 
A másodlagos, de el nem hanyagolható ok a vidéki kerékpárosok komfortérzetének emelése és a 
kerekes székes forgalom lehetővé tételével az esélyegyenlőség emelése. 

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) végzett egy előzetes felmérést és 
értékelést a kerékpárút támogatás szempontjainak érvényesítésével, amely alapján elkészült egy 
olyan lista, amelyben az indokolt és szükséges projektek szerepelnek. A NIF Zrt. ezen lista 
alapján elkezdte a most induló tervezési feladatok során a kerékpárút tervezést is érvényesíteni. 
Jelen leírás a tervezésnél figyelembe veendő szempontokat tartalmazza. 

A jelenleg jóváhagyott menetrend szerint a KKK előkészítése alapján a NIF Zrt. szerzi be az 
építési engedélyt az önkormányzatok nevében és részére. 

A bevezetőben leírt célok érdekében kérjük a tervezőket, hogy vegyék figyelembe az alábbi 
szempontokat: 

• a kerékpárút tervezéshez alapvetően be kell tartani az ÚT 2-1.203:2010 Kerékpárforgalmi 
létesítmények tervezése Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat 

• a kerékpárút valahonnan – valahova vezessen, ne legyen olyan vége, ahol nem folytatható 
a biztonságos kerékpárforgalom, vagyis a kerékpárút mindkét vége kössön be: 

o meglévő kerékpárútba 

o önkormányzat által megvalósítás alatt lévő kerékpárútba 

o önkormányzati, mezőgazdasági, töltésen vezető útba 

o elkerülő úttal kiváltott kisebb forgalmú útba kerékpársáv formájában 
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o kisforgalmú közút keresztezésbe, amely irányba a kerékpárforgalom jelentős része 
irányul. 

Ez értelemszerűen azt is jelentheti, hogy a tervezési szakasz nem teljes mértékben fedi a 
közúti fejlesztési szakaszt, annál rövidebb és hosszabb is lehet. Ez alól kivétel a 
megyehatárig terjedő tervezési feladat, ahol a tervezőnek meg kell vizsgálni a 
továbbfolytatás realitását és alternatíváit. Ha a kerékpárút külterületen kerülne 
visszavezetésre a kisebb forgalmú közútra (elkerülő útra), akkor meg kell vizsgálni, hogy 
ennek következményeként felmerülő többletköltség (pl.: közvilágítás) nem nagyobb-e a 
belterületig történő bevezetésnél. 

• kerékpárutat tervezni elkerülő úttal párhuzamosan nem kell, mert a cél éppen a 
települések közötti hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárút megvalósítása 

• amennyiben a tervezési szakaszba beleesik már meglévő, régebben épült, 2,0 m 
burkolatszélességnél keskenyebb kerékpárút, ott ennek szélesítését is meg kell oldani, 
azonban nem tartozik bele a csatlakozó, keskenyebb kerékpárút szélesítése 

• települések közötti kerékpárutak maximális hossza kb. 10 km, amennyiben csak 
közlekedési célú, viszont turisztikai kerékpárút esetében nincs hossz-korlát 

• kétoldali, egyirányú forgalmú kerékpárút tervezése is megoldás lehet, ha biztosíthatók a 
biztonságos átvezetések. 

A kerékpárút engedélyezési terveit önállóan és az önkormányzatokkal egyeztetve szükséges 
elkészíteni, annak érdekében, hogy az engedélyezés külön eljárás keretében lebonyolítható 
legyen. A tervezés során, az önkormányzati területszerzés meggyorsítása érdekében a kisajátítási 
terv készítése lehetőség szerint élvezzen elsőbbséget. 

12.3. Együttműködési megállapodás javaslat az építés, fenntartás és a 
hasznosítás támogatásához 

Együttműködési/Konzorciumi Megállapodás (tervezet), mely létrejött 

az alább felsorolt Önkormányzatok: 

… 

akik közül a Gesztor feladatait az alábbi önkormányzat látja el: 

… 

az alább felsorolt Vállalkozók: 

… 

az alább felsorolt Szponzorok, Támogatók: 

… 

az alább felsorolt Civil kerékpáros szervezetek: 

… 

együttműködésével. 

 

12.3.1. Az Együttműködési/Konzorciumi Megállapodás tárgya 
Az alább megjelölt kerékpáros útvonal üzemeltetése, fejlesztése, hatékony hasznosításának 
előmozdítása: 
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(a megállapodás tárgyát képező kerékpáros útvonal, -hálózat pontos fizikai meghatározása, 
térképi melléklettel) 

12.3.2. Az Együttműködési/Konzorciumi Megállapodás célkitűzése 
A Konzorcium a Kerékpáros Magyarország Program célkitűzései és irányelvei mentén, komplex 
tevékenység minden vonatkozását felölelő megfelelően koordinált tevékenységet kívánnak 
folytatni. Felek aláírásukkal biztosítják, hogy a Megállapodás tárgyát képező kerékpáros útvonal, 
-hálózat teljes szakaszán gondoskodnak a kerékpárút üzemeltetéséről és hatékony használatáról 
az alábbiak szerint: 

• az 5/2004. (I.28) GKM rendelet (a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól) 
értelmében az önkormányzatok feladata: 

• üzemeltetés 

o ezen belül a kerékpárút takarítása, növényzet nyírása, táblák, kiegészítők 
karbantartása, balesetveszély megszüntetése, láthatóság biztosítása, közmunka 
alkalmazása, civilek bevonása 

• hasznosítás 

o a térségbe látogató turisták és a térségben eltöltött vendégéjszakák számának 
növelése a kerékpáros turisztikai infrastruktúra és marketing fejlesztése révén.  

o a turizmusra épülő szolgáltatások fejlesztése – fejlődése révén a turizmusból 
származó bevételek a jövedelemtermelő képesség, a munkahelyek számának 
növelése és ezáltal a térség megtartó képességének növelése különös tekintettel a 
fiatal korosztályra. 

o a tevékenysége nyomán a helyi értékek, az élhető élettér megóvásának erősítése. 

o a nagyobb területi kiterjedésű kerékpáros turisztikai kínálati elemek kialakítása 
nyomán a hazai turisztikai piachoz való kapcsolódás 

• fejlesztés 

o ezen belül a térségre vonatkozó tanulmánytervek kidolgozása, abban való részvétel 

o pályázati lehetőségek felkutatása, együttes pályázatok beadása, 

12.3.3. Az egyes felek feladatai 
Gesztor önkormányzat 

• X önkormányzat felvállalja a gesztor szerepét, koordinálja a tevékenységet, biztosít egy 
munkatársat a feladatok koordinálására, szervezésére 

 

Önkormányzatok 

• az önkormányzatok biztosítsanak forrást a fenntartásra 

• közmunka programba a kerékpárút fenntartás betervezése, lebonyolítása 

• a fenntartáshoz szükséges eszközök biztosítása (esetleg Vállalkozók bevonásával) 

• gondoskodjon a levágott növényzet elhelyezéséről 
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Vállalkozók (szállásadók, étkezdék, kerékpárboltok, -szervizek, mezőgazdasági-, útfenntartási 
vállalkozók) 

• kerékpárosbarát környezet, -ellátás biztosítása 

• esetleg természetbeni, vagy pénzügyi támogatás 

• reklám, propaganda tevékenységükben a felvállalt kerékpárút népszerűsítése 

• amennyiben rendelkezik a fenntartáshoz szükséges eszközökkel (kistraktor, fűnyíró, 
sövénynyíró, úttakarító gépek), akkor azoknak ingyenes, vagy jutányos árú használatba 
adása 

 

Szponzorok, Támogatók, Örökbe fogadók 

• természetbeni, vagy pénzügyi támogatás 

• reklám, propaganda tevékenységükben a felvállalt kerékpárút népszerűsítése 

 

Civil kerékpáros szervezetek 

• kerékpárutak állapotának figyelemmel kisérése, jelentés készítése 

• kézi munkaerő biztosítása szervezett kerékpárút karbantartás esetén 

12.3.4. A 2. pontban felsorolt célkitűzések megvalósítása érdekében a 
Megállapodás Tagjai a következő feladatokat tűzik maguk elé 

• A témához kapcsolódóan közös, egységes szemlélet kialakítása. 

• Közös infrastruktúra- és marketingfejlesztési stratégia kialakítása. 

• Térségi a természeti és kulturális attrakciók felmérése, rendszerezése. 

• Közös termék – és programkínálat kialakítása. 

• Közös forrásteremtés – pályázatok készítése, önerők biztosítása. 

• Összefüggő útvonaltervezése, kialakítása, fejlesztése, fenntartása. 

• Együttműködő kerékpárosbarát szolgáltató hálózat kialakítása. 

• Közös működtetés, fenntartás, promóció és fejlesztés, ezek pénzügyi fedezetének 
biztosítása. 

12.3.5. A Megállapodás tevékenységét az alábbi irányelvek szem előtt 
tartásával végzi 

• Összefogáson, az értékek és képességek integrációján alapuló komplex térségi 
integrációján alapuló komplex térségi infrastruktúrafejlesztés és kerékpáros turisztikai 
szolgáltatás- és programkínálat kialakítása – hálózat-szemléletű gondolkodás és az ebből 
eredő előnyök kiaknázása. 

• Az útépítés jellegű fejlesztések arányának racionális mértékű minimalizálása a 
biztonságos kerékpározás szempontjait és a potenciális pénzügyi forrásként rendelkezésre 
álló pályázati lehetőségek elvárás rendszerét figyelembe véve. 

• A viszonylagosan alacsony költséggel megvalósítható táblázatos útkijelölés, a kiegészítő 
kerékpáros infrastruktúra elemek, a kerékpáros barát szolgáltatások és a turisztikai 
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termékkínálat fejlesztésének valamint az ismertté tételhez szükséges közös promóciók és 
reklám megvalósításának előtérbe helyezése. 

• A környezet megóvásának szem előtt tartása. 

 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal minden egyezőt aláírták. 

12.4. Kerékpárforgalmi létesítmények mellé telepítendő fák (mély gyökerű fajta 
ajánlat) fotókkal, a nem ajánlottakat áthúzva 

A kerékpáros forgalom szempontjából fontos, hogy lehetőleg a létesítmény megépülésének 
időpontjáig fásításra, növény telepítésre is sor kerüljön. A fasor, cserjesor árnyékot ad, mérsékli 
a szelet és szép látványt nyújt, ha azt szakember tervezi meg és építi meg. A növényzet 
fontossága nem kérdőjelezhető meg, de sajnos gyakran elmarad a beruházás ezen záró része. 

A továbbiakban segítséget kívánunk nyújtani a telepítendő növényfajok területén. 

 

Néhány telepíteni javasolt fajta: 

• Keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifolia): Fiatalon karcsú kúp alakú, később 
kiszélesedő koronájú. Lombja ősszel fénylő lilás-pirosra színeződik. Fürtös virágzatú, 
nagy fényigényű. Telepítése ártérre is javasolt. 
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• Hárs: 

o Krími hárs  (Tilia euchlora): Viszonylag jó tűrőképessége miatt a nagyobb forgalmú 
utak mellé is javasolják az ültetését. Elterjedten alkalmazzák világszerte, kitűnően 
tűri a téli fagyokat. 

  

o Szent István hárs (Tilia szent István): Széles utcák, széles fasori sávok fásítására, 
javasolt fajok. Magyar nemesítés, jól tűri a hazai klímát és a városi környezetet is. 

  

o Amerikai Hárs  (Tilia americana): 30-40 m magasra is megnövő fa, nagy üde zöld 
levelekkel. Egyesével, vagy csoportosan nagy parkokba való. 
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• Galagonya (Crataegus): Kisméretű fa, melynek vastag bőrszerű levelei ősszel 
csodálatosan színeződnek. Termése apró, sokáig a fán marad. Mivel a növény nem ad túl 
nagy árnyékot, inkább az amúgy is árnyékos helyre javasolható a telepítése. 

   

• Berkenye (Sorbus): 6-10 m magasra növő, közepes növekedési erélyű lombhullató fa. 
Levelei ezüstös fonákúak. Lombja ősszel sárgára színeződik. Csont fehér virágai 
májusban nyílnak. Piros termése szeptembertől novemberig díszít. Napos vagy 
félárnyékos fekvésbe való. 

   

• Szil: 

o Turkesztáni szil (Ulmus pumila): Lombhullató, élénkzöld, kicsi fényes levelű fa. 
Rendkívül ellenálló, igénytelen fajta, tulajdonképpen bármilyen talajjal beéri. Ideális 
árnyékot adó fa. Három év alatt képes elérni a 6 m-es magasságot miközben dús 
levélzete kitűnő. 
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o Oszlopos szil (Ulmus lobell): Erőteljes növekedésű, széles, zárt, oszlopos koronájú 
fajta. Levelei sötétzöldek, mattak, ősszel aranysárgák. Ellenálló, kiváló utcai sorfa. 

   

• Kanadai vér-májusfa (Prunus virginiana 'Canada Red'): Világoszölden kihajtó levelei 
nyár elejére fokozatosan bordóra változnak és lombhullásig azok is maradnak, igen 
érdekes színhatású, viszonylag kisebb termetű, jó tűrőképességű, szép díszfa.  

  

 

Néhány telepítésre nem javasolt fajta:  

• Platán (Platanus ssp.): A platán nagytermetű (35 m), lombhullató fa. A gondot leginkább 
„goromba” gyökerei jelentik, amelyek felpúposíthatják a kerékpárút burkolatát.  
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• Akác (Robinia pseudoacacia): Hasonlóan „goromba” gyökérrel, valamint szúrós ágakkal 
rendelkezik. Virágzata rengeteg bogarat vonz, gyökérzetén keresztül kiirthatatlanul terjed. 

  

• Nyárfa, jegenyefa (Populus ssp.): Gyorsan növő fafaj, lehulló porzós virágzata büdös, 
termős barkás vattaszerűen szállnak a szélrózsa minden irányába. Fák közt rövid 
élettartamú, a többi fánál gyakrabban kell pótolni. 

   

 

12.5. A kerékpáros turisztikai projektek és termékek sajátosságai 

12.5.1. A kerékpárpáros turizmus marketingjének (marketing mix) elemei  
Piac - Kereslet 

Az egészségorientált életmód népszerűsödésével, a környezet értékeinek felértékelődésével 
párhuzamosan világszerte terjednek a különböző aktív szabadidős és turisztikai formák. Az 
aktívturizmuson belül is kitüntetett helyet foglal el a kerékpározás. A kifejezetten kerékpározási 
céllal útnak indulók a kerékpáros turizmus egyfajta közvetlen piacát jelenti, míg azok, akik 
üdülésük idején szívesen kerékpároznak /is/ egyfajta közvetett piacot jelentenek.  

Európa - A kerékpáros turizmus az Európai turizmus leggyorsabban növekvő szegmense.  E 
trendet különösen jól jellemeznek a legnagyobb európai piac, Németország kerékpáros turisztikai 
adatai: A kifejezetten kerékpáros (több napos) vakációt tervező és megvalósító személyek száma 
nő. Már 2001-ben is 1,8 millió, de 2004-ben már több mint 2,4 millió német polgár töltötte 
döntően kerékpározással nyaralását. Emellett a németek 11,5 %-a,  vagyis 7,2 millió fő tervezett 
kerékpáros nyaralást 2003-ban és az elkövetkezendő években. Azok száma is nő, akik a 
kerékpározást nyaralásuk során szabadidős, kiegészítő tevékenységként űzik. Az 1999-es 42%-al 
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szemben, 2007-ben már 43 - 45% használta a kerékpárt vakációján szabadidős tevékenységként. 
Ez a szám már azt jelzi, hogy a német családok felének komoly vonzerőt jelent a kerékpározási 
lehetőség.  

Magyarország - A magyar piacot illetően segítséget nyújt az MT Zrt 2000-es felmérése, mely 
szerint a magyar felnőtt lakosság 43%-a, a 14-25 év közötti lakosság 55%-a kerékpározna 
nyaralásán ha lehetősége lenne rá. A piac potenciális méretét jelzi, hogy hazánkban 300.000 
kerékpárt adnak el évente, mely szám megegyezik az eladott autók számával. Ez azt jelzi, hogy a 
lakosság jelentős része (legalább 50 – 55%, de egy budapesti felmérés szerint kétharmada) a 
kerékpárhasználattal rokonszenvezik, valószínűleg nyaralásán is használná, ha lehetősége volna 
rá. 

Egy hazai a kerékpározók igényeiről, szokásairól szóló 560 fős mintán elvégzett piackutatás 
célja az volt információt gyűjtsünk a legnagyobb hazai piacot jelentő budapestiek kerékpározási 
szokásairól, költéseiről, másrészt támpontot adni a kerékpár-turisztikai fejlesztésekhez és az 
azokhoz kapcsolódó termékfejlesztési és marketing-tevékenységhez: 

1. A különböző hosszúságú túrák iránti érdeklődés kiegyenlítettnek mondható, a fél-
egynapos túrák azonban valamivel vonzóbbak a hosszabb túráknál.  

2. A biciklitúrázást a közeljövőben nem tervezők nagy része az időhiányt jelöli meg ennek 
okaként. Eszerint a kerékpártúrázás értékeinek (egészséges életmód, közös családi 
program, természet-közeliség, környezetbarát jelleg) hangsúlyozásával, a kerékpáros 
túrázás mint időtöltés imázsának javításával, értékeinek tudatosításával olyanok is 
bevonhatók ebbe a tevékenységbe, akik eddig kimaradtak ebből. 

3. Önmagában az ár csak a harmadik legfontosabb a túra kiválasztásának szempontjai 
között. 

4. A túra kiválasztásánál a megkérdezettek számára a természeti látnivalók és a biztonság 
volt a két legfontosabb szempont. 

 

Piac - Versenytársak 

A kutatásokból kitűnik, hogy a turisták többsége az első útját a saját országában teszi meg, a 
versenyben így a belföldi régiók éles versenye figyelhető meg. Miután a jól ismert 
szabványokról és feltételekről (közlekedés, éghajlat, nyelv, ételek, hotelek stb.) különféle 
tapasztalatokat szereztek, elvállalnak kalandosabb utakat a szomszédos országokban. A német 
kerékpáros turisták 22%-a választ külföldi helyszínt, a DTZ 2008-as felmérése szerint, 
Hazánkban ez az arány kb. 18%! A magyar felmérések alapján megállapítható hogy az utazási 
távolság is fontos döntési szempont a kerékpáros úticélok kiválasztásakor. A legkedvesebb 
kerékpáros célpont indokaként a magyar kerékpárosok 45%-a nevezte meg a földrajzi közelséget 
is megnevezte. Ez jelzi, hogy ma a magyar kerékpárosoknál a távoli (külföld) kerékpáros utazás, 
még a kerékpár szállításával nem jellemző. Mindössze 7% nevezett meg külföldi települést 
kedvenc városként, 70%-Magyarországot tekinti kedvenc országának a kerékpározás 
szempontjából. Az országon belüli távolságot azonban a megkérdezettek egyáltalán nem tekintik 
akadálynak.  

Az utóbbi években vezető Franciaország (pl. Loire) és az azt követő Olaszország (pl. Pó – 
Ferrara) egyaránt kitűnően kialakított, komplex szolgáltatást nyújtó tematikus utakkal 
rendelkezik, melyhez az utóbbi években jól programozott, erősen koordinált fejlesztésekkel 
Svájc és Ausztria is felzárkózott. A felzárkózás olyan jól sikerült, hogy a német piacon Ausztria 
át is vette a vezetést. A klasszikus kerékpáros országok Hollandia és Dánia kitűnően kiépített 
infrastruktúrájuk ellenére fokozatosan elmaradt, mivel itt döntően ma is kizárólag a helyi 
közlekedés részének tekintik a kerékpárt, bár éppen az utóbbi években (2007- 2008) új erőre 
kapott ezen térségek promóciója is.   
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A felmérések szerint kelet-közép európai államok közül főként, a Balti államok Lengyelország, 
Csehország láthat vendégül egyre több nyugati turistát. Magyarország a német (és más európai 
kutatásokban) nem jelent meg mérhető célterületként!! 

 

Termék 

A kerékpáros turista számára maga az út is az élmény része, azaz maga a termék nem pontszerű. 
A térbeli „turisztikai terméket” a turisták által kedvelt „térbeli pályákhoz, preferenciákhoz” kell 
igazítani. Ezt támasztja alá, hogy az európai kerékpáros túrázók 55%-a biciklizik falutól faluig 
egyik szállásról a másikig, 40%-a egy helyen száll meg és innen indítja a több települést érintő 
túráit, csak 5 % marad a településen belül (jellemzően egy városban, üdülőhelyen). A 
kifejezetten kerékpáros nyaralások bicikli túrái jellemzően 7-től 11 napig szoktak tartani. A 
holland turisták híresek arról, hogy kivételesen hosszú bicikli túrákat szerveznek, amelyek 
átlagosan elérik a 14 napot. 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a kerékpáros turizmus esetében a települési szintű, 
pontszerű kínálat nem versenyképes, csak a több települést érintő (pl. egy egész térséget, tájat 
lefedő) térségi szinten szervezett és fejlesztett: 

• úthálózatot, 

• szolgáltatói rendszert, 

• promóciós, információs tevékenységet tartalmazó 

turisztikai termék révén válhat egy régió a kerékpárosok célterületévé.  

A térségi kerékpáros turisztikai projekteknek ezért 2 fő területre és az alábbi tevékenységekre 
kell kiterjednie 

Hardware: 

1. Útinfrastruktúra (kerékpárutak, kerékpározható közutak, egyéb utak) 

2. Orientációs táblázás 

3. Információs táblázás 

4. Pihenőhelyek 

Software: 

5. Kerékpáros-turisztikai szolgáltatás fejlesztés (kerékpárosbarát vendéglátóhelyek 
hálózata) 

6. Vonzerőfejlesztés (kerékpárosbarát élménypontok) 

7. Promóció (nyomtatott, elektronikus, PR, események) 

8. Ajánlatok 

9. Fenntartó – működtető hálózatok 

A 6. számú termékelem egyik legelső példája az 1995-ben indult „Bett & Bike” franchise 
rendszer. Tagjainak száma Németországban a kezdeti 216-ról, 4600-ra nőtt 2008-ra. Ezzel a 
„Bett & Bike” a legsikeresebb célcsoport-fókuszált piaci együttműködéssé vált Németországban. 
Sajnos Magyarországon a sok helyi, országos kezdeményezésből még nem ált össze egy 
rendszer. Hazánkban a legtöbb tagot a Happy Bike hálózat tartalmazza, ezt a Pannonpedál 
regionális kerékpárosbarát hálózata követi, majd a Magyar Kerékpárosklub illetve a Magyar 
Kerékpáros Túrázók Szövetsége hálózata következik. 
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A kerékpáros turisztikai termékfejlesztés területén a hazai kezdeményezések 2 fő csoportba 
sorolhatók.  

1. A legrégebbi múltra a hazai finanszírozású közlekedési infrastruktúra fejlesztési 
projektek tekinthetnek vissza, ennek ellenére az ezek eredményeként létrejött 
kerékpárutak hossza meglehetősen csekély, melyek ráadásul nem is hálózatszerűen jöttek 
létre (kivétel talán a Balaton, Fertő tó és a Duna menti kerékpárút egyes részei). Ez 
utóbbi azzal magyarázható, hogy a döntően önkormányzati kezdeményezésű és általában 
a mindenkori közlekedésért felelős minisztérium által támogatott fejlesztések 
finanszírozása nem kapcsolódott össze a hálózat fejlesztési tervekkel. E 
kezdeményezések kimerültek az úthálózat kiépítésében, sem marketing 
információszolgáltatás, sem a szükséges szolgáltatói rendszer nem került kiépítésre ezért 
versenyképességük a turizmus piacán meglehetősen gyenge.  

2. A PHARE, NFT támogatásával (különösen HU-AU PHARE CBC) létrejött kerékpárutak 
és kijelölt kerékpározható utak a hagyományos hazai fejlesztésekhez képest új 
megalapozó és utólagos szolgáltatási elemekkel bővítették a kerékpáros fejlesztések 
tevékenységi körét. A kisebb térségek közül a Tiszató, az Írottkő, a Pilis-Dunakanyar, a 
Pannonhalma-Sokoró, Dél-Zala térségében épültek ki térségi többé kevésbé komplex 
kerékpár-turisztikai termék rendszerek (tematikus utak). 

 

Ár - Vendégköltés 

Manapság már korántsem tartható az a korábbi vélekedés, mely szerint a kerékpárral érkezők a 
kevésbé fizetőképes vendégeket jelentik. A kerékpáros turisták átlagos napi kiadásai 
magasabbak, mint a nem biciklis turistáké. A kerékpáros turisták fontosságát tovább növeli, hogy 
minden más turisztikai ágnál nagyobb mértékben igénylik a helyi termékeket és szolgáltatókat, 
hiszen csak korlátozott úti felszerelést (élelmet stb.) hozhatnak magukkal. Ez pedig piacot jelent 
a helyi, tájjellegű termékek előállítói és a helyi szolgáltatók számára. A csomagok szállításának 
nehézsége miatt a kerékpárosok napi kiadásai 15%-kal magasabbak az átlagos turistánál. A 
2007-es német felmérések szerint a kerékpárosok 62%-a költ több mint 500 eurót egy évben a 
kerékpáros túrázás közben turisztikai szolgáltatásokra, 24% pedig 1000 eurónál is többet hagy 
ott a szállásadóknál és a vendéglátóhelyeken.  A kerékpárosok fizetőképességét jelzi az is, hogy 
a német Bike magazin olvasói - akik zömében az elkötelezettebb kerékpárosok közé tartoznak - 
fejenként, átlagosan, évente 1.046 Eurót költenek a kerékpározás kapcsán. A magyarországi 
vállalkozók körében 2007-ben végzett interjúk alapján kb. 40 Euró /nap/fő vendégköltést 
valószínűsítünk. 

Ez azért sem meglepő, mert az egészségorientált életmód, a drága felszerelések vásárlása 
egyébként is az elsősorban a késő középkorú közép és felső középosztályhoz, valamint az 
egszisztenciálisan jól fejlődő, feltörekvő fiatal felnőttek csoportjához kapcsolható. 
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12.5.1. ábra: Szolgáltatási lánc turistáknak 

Promóció 

Mint bármely turisztikai termék esetében az összehangolt, célcsoport orientált promóció a 
kerékpáros turizmus esetében is kulcsfontosságú. Az összehangolt fejlesztések mellett a pl. a 
hatékony promóciónak tudható be, hogy a németek 87%-a pl. Mecklenburg-Előpomerániát 
turizmus tekintetében már elsősorban, mint kerékpáros vakációra alkalmas helyszínt jelölte meg. 
A legjelentősebb visszaesést a célcsoport orientált kampányt minimálisan folytató Bodeni tó 
körzet érte el 2002-ben a német piacon, mely jelzi, hogy még jól ismert, jól fejlett kerékpáros 
turisztikai térségek sem lazíthatnak promóciós aktivitásukon. A hagyományos turisztikai 
promóciós, információs eszközök mellett (brossúra, kerékpáros turisztikai portál) itt nagyon 
fontos szerepe van az autentikus információknak, melyeket a célcsoportok belső információs 
fórumain (pl. a Német Kerékpárosklub újságja) illetve események vízhangján (sajtón, 
résztvevőkön) keresztül. 

12.5.2. A kerékpáros turisztikai termékek fejlesztésének koncepciója 
Módszertani lépések a projektek előkészítéséhez: 

A térségi kerékpáros turisztikai projektek fejlesztésének az alábbi lépéseket kell minimálisan 
tartalmaznia: 

• Vonzerők, korlátozó tényezők, szolgáltatási kínálat, potenciális utak felmérése és 
(lehetőség szerint térinformatikai alapú, marketingszemléletű) értékelése a különféle 
kerékpáros turisztikai célcsoportok szempontjából.  

• A térség kerékpáros turisztikai célcsoportjainak kiválasztása (kerékpározási stílus, 
földrajzi elhelyezkedés, fizetőképesség, kor szempontjából). 

• A térség kerékpáros turisztikai profiljának, üzeneteinek meghatározása. 
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• Intermodális kapcsolatok vizsgálata, intermodális csomópontok érintésének preferálása a 
tervezés során. 

• Kerékpáros turisztikai gerinchálózat és a kapcsolódó útvonalak definiálása. 

• A gerinchálózat és a kapcsolódó útvonalakon elvégzendő fejlesztési beavatkozások 
(táblázással történő kijelölés, forgalomcsillapítás, új létesítmény építése) meghatározása, 
törekedve a meglévő, használható elemek maximális felhasználására. 

• Tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv készítése a megépítendő önálló 
kerékpárforgalmi létesítményekhez és kitáblázási terv a kijelölendő útvonalakhoz. Ezzel 
egyidejűleg részletes projektterv mely valamennyi a projektelemek pontban felsorolt 
felsorolt tevékenység megvalósításának feladatait, felelősöket, költségeit, határidejét, 
forrásait tartalmazza. 

 

Projektelemek: 

A térségi kerékpáros turisztikai projekteknek az alábbi elemeket kell minimálisan és 
opcionálisan tartalmaznia: 

• Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat minimálisan 80 km összefüggő úttal, mely állhat 
kitáblázott közutakból, üzemi utakból és önálló kerékpárforgalmi létesítményekből 
egyaránt. Az útvonalhálózat elágazásokat, kisebb köröket tartalmazhat. A minimális 
kerékpárútvonal hosszúságot a projekt végig szükséges elérni. Az egész útvonalat a 
célcsoportnak megfelelő útminőség, valamint jól követhető, több nyelvű információs és 
orientációs kitáblázás kell hogy jellemezze, valamint legalább 10 km-ként 
pihenőhelyeknek kell rendelkezésre állnia.  

• Vonzerők, melyek az útvonalak mentén fekszenek, kerékpárral megközelíthetőek és a 
célcsoportok számára kiajánlható attrakciót jelentenek. A projektek keretében kisebb, új 
vonzerők fejlesztésre is sor kerülhet, ott ahol semmilyen bemutatható vonzerő nincs 
jelenleg (ld. Fertő-tó körüli kerékpárút egyes osztrák szakaszain kerékpáros pihenő torna 
parkok, DNS minta felfestése az aszfaltra egy hosszú egyenes szakaszon Angliában, 
gémeskút a Szigetközben), de alapvetően a meglévő vonzerők bemutatását kell előnyben 
részesíteni (pl. pihenőhely információs táblával egy jó kilátással rendelkező helyen). 

• Kerékpárosbarát szolgáltató hálózat, mely a célcsoport igényeinek megfelelő szállást, 
étkezést, szervízszolgáltatást nyújt. A szervízszolgáltatást a térségben mindenhol 40 km-
en belül meg kell szervezni, de lehetőség szerint terepre kiszálló műszaki elsősegély 
szolgáltatást is biztosítani kell.  

• Kerékpárosbarát közösségi közlekedés. A kerékpáros turisták számára biztosítani kell, 
hogy közösségi közlekedéssel (vonat, busz, hajó) is el lehessen jutni a túraútvonalak 
jellemző pontjaira. Ehhez a projektbe az érintett közösségi közlekedési szolgáltatót be 
kell vonni.  

• Információ, PR marketing. A térségi kerékpáros turisztikai projektek részeként, az 
országos kerékpáros turisztikai promóciós eszközökhöz tartalmilag, minőségileg, 
vizuálisan kapcsolódó promóciós információs eszközöket kell készíteni, használni. Ezek 
minimálisan: Honlap (áttekintő és részletes térképpel, a vonzerők és az útvonalak 
bemutatásával, szolgáltatók felsorolásával, letölthető GPS track-el, kapcsolódással a 
KENYI rendszerhez), Szóró kiadvány (áttekintő térképpel, a vonzerők és az útvonalak 
bemutatásával, szolgáltatók felsorolásával), Study tour újságíróknak, hazai vásári 
megjelenés. Opcionálisan: Térképes útikalauz (részletes térképpel, kerékpáros események 
(a célcsoportok igényeihez alkalmazkodva verseny vagy túra), Képeslap (vonzerők 
kerékpáros szemszögből), internetes gerilla marketing, nemzetközi vásári megjelenés. 
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• A fenntartó- működtető hálózat kialakítása. A kerékpárforgalmi létesítmények 
tulajdonosai, kezelői (pl. MK Zrt, önkormányzatok, erdészeti vállalkozások, vízügyi, 
természetvédelmi szervezetek.), a turisztikai projektek haszonélvezői (vállalkozások), a 
turisztikai szervezetek (Turisztikai Desztináció Menedzsmentek /TDM/, Tourinform 
irodák, MT Zrt Marketing Igazgatóságok) közösen kell hogy megállapodjanak az utak, a 
kitáblázási rendszer, a promócióhoz kapcsolódó folyamatosan felmerülő feladatok 
ellátásáról. Ezt együttműködési megállapodásban szükséges rögzíteni. 

Az ország kerékpáros turisztikai jövőképéhez illeszkedve legalább háromszintű 
termékkoncepcióra van szükség. Az ország egésze és a régiók jelentik az első két szintet, 
melyre az arculat-imázs, szervezés-fejlesztés, hálózatosság, stb. szempontjából egyaránt szükség 
van.  

A Régiók általában nagyok és sokszínűek ahhoz, hogy egyféle arculattal próbáljuk „eladni”, 
egyetlen szinten szervezzük. A tervezés megvalósítás, promóció és szervezés másik szintjét a 
turisztikai kisrégiók  jelentik.  

A kisrégiók a tervezői munka során értékelés és tudatos stratégiaválasztás során kerüljenek 
kijelölésre. A kijelölés alapja a versenyképes elemek és az a sajátos tematika, amellyel 
versenyképesek és figyelemfelkeltőek lehetnek. 

A kisrégiók lehatárolására az alábbi szempontok szerint került sor: 

1. Természeti-táji adottságok 

2. Kulturális emlékek, kultúra 

3. Infrastruktúra, megközelíthetőség 

4. Szerveződések (társulások, együttműködések, KSH kistérségek) 

Az utolsó pont szerepét indokolja, hogy a belső elfogadottság, hitelesség és a további 
együttműködés belső támogatottsága rendkívül fontos a tervek megvalósításához és a létrejött 
rendszerek működtetése szempontjából. (A KSH kistérségi egységek ugyanakkor turisztikailag 
nem eladhatóak!) 

A kisrégiók lehatárolása kezdetben a kerékpáros turizmus és egyéb aktívturisztikai formák 
szempontjából történt meg, azonban a Régió szereplői és döntéshozói részéről határozott igény 
fogalmazódott meg, hogy a kerékpárzásnál általánosabb turisztikailag releváns egységek jöjjenek 
létre. A területbeosztás módosítására és véglegesítésére már ennek szellemében került sor, így a 
létrejött turisztikai kisrégiók minden turisztikai piacon releváns tervezési - szervezési és 
értékesítési (marketing) egysége, önálló arculattal. 

A kisrégiók termékstratégiái képezik alapját a részletes terméktervezésnek és minden kerékpáros 
vonatkozású jövőbeli fejlesztésnek a Régió területén. E tervek helyzetértékelésre és a térség 
szereplőivel történt egyeztetésekre építve meghatározzák az egyes területek fejlesztési irányát, 
eladható arculatát, célcsoportjait.  

Mindez szükséges ahhoz, hogy a különböző területegységek rendszerbe illeszkedve, egymással 
szinergiát eredményezve kerüljenek fejlesztésre, a versenyjelleg helyett az egyes térségek a 
kiegészítő jelleg, a kínálat régió szintű bővítése érvényesüljön.  

E keretek figyelembevétele - a tervezői javaslat szerint - kötelező a regionális turisztikai, 
területfejlesztési és egyéb támogatásokhoz.  

A kerékpáros kisrégiók jelentik a kerékpár-turisztikai termékrendszer megvalósítási 
egységeit. 

Ideális esetben a tervben szereplő regionális rendszer egyes (kisrégiónkénti) elemeinek kiépítését 
(infrastruktúra+szolgáltatás+marketing) valamely helyi (kistérségi) szervezeti együttműködés (e 
célra létrejött konzorcium) valósítja meg. E megvalósításhoz a regionális és/vagy nemzeti 
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szinttől támogatást kap, amennyiben az erre vonatkozó regionális tervben (marketingstratégia, 
promóciós terv, termékterv, arculati terv) szereplő keretekhez illeszkedik.  

A kisrégiónként elkészült termékstratégiákban meg kell jelenjen az adott terület jellemzése, a 
térség erősségei-gyengeségeinek elemzése a kerékpározás szempontjából, ajánlott arculat, 
termékkosarak és szlogen a marketingkommunikációhoz. Minden kisrégió esetében 
meghatározásra kerültek a releváns célcsoportok és a kerékpáros útvonalvezetés tematikája.  

Kiemelten fontos egy kerékpárfogalmi hálózat jó elnevezése, érdeklődést felkeltő nevének 
megtalálása! 

12.5.3. Kerékpárosbarát vállalkozói hálózatok 
A szállásadó-, étkeztetési-, és kempingüzemeltető cégek vendégeinek folyamatosan növekvő 
részét teszik ki a kerékpárosok. Őket általában nagy ráfordítások nélkül a vendégeinkké tehetjük. 

A kerékpárosok igényei főként attól a kerékpártúra céljától (fajtájától) függenek, amelyen éppen 
részt vesznek. Egy többnapos kerékpártúra indítékaként tudományos kutatások alapján általában 
a természet közeli élmény, a sport és mozgás, a kultúra és nem utolsó sorban az autómentes 
pihenés utáni igény áll.  Ezzel szemben elhanyagolható az olcsó nyaralás szempontja. Aki 
napközben derék módon kitartott a nyeregben, este általában egy jó vacsorára és kényelmes 
ágyra vágyik. 

A kerékpárosok nem egynemű (homogén) csoport. Miközben a fiatalok kevésbé képviseltetik 
magukat, a szülőkkel kerékpározó gyermekek száma viszonylag nagy. A kerékpárosok között a 
25-49 éves korosztály nagy arányban képviselteti magát. A kerékpáros vándorokról alkotott 
"szegényember-turizmus" kép régen elavult, ezek a nyaralók főleg az "új középosztály" 
képviselői, tehát középszintű és vezető alkalmazottak, tanárok, hivatalnokok. Általában a 
kerékpárosok párban utaznak, de gyakran családok és nem kevésbé nagyobb csoportok (több 
mint 4 fős) is kerékpárral vannak úton. (részletesen ld. célcsoportok). 

A kerékpáros turisták a szálláslehetőségek valamennyi formáját használják a kempingtől az 5 
csillagos szállodáig. Ebben alig játszik szerepet a televízió a szobában, míg nagyra értékelik a 
szoba komfort fokozatát fürdőkáddal vagy zuhannyal. A kerékpárosok estére becsületesen 
elfáradnak és éhesek, ezért általában olyan szálláshelyeket részesítenek előnyben, ahol helyben 
étkezési lehetőség is van. 

A kerékpárutak mentén üzemelő étkeztetéssel foglalkozó cégek főleg a kerékpározó vendégek 
megemelkedett ellátási igényéből profitálnak. A csekély szállítási képesség miatt a kerékpárosok 
nem tudnak heteken át a csomagtartóból élni, úgy mint a lakókocsis turisták, inkább minden nap 
ellátást keresnek.  

A bejegyzés és a nyilvánosságra hozatal a katalógusban díjköteles. 

 

KRITÉRIUMOK KERERÉKPÁROSBARÁT SZÁLLÁSADÓ VÁLLALKOZÁ SOK 
RÉSZÉRE 

 

Alapkövetelmények, melyek használatát a szálláshely ára tartalmaz, vagy bárki számára 
ingyenesen igénybe vehető: 

• Kerékpáros vendégek fogadása csak egy éjszakára is! 

• Zárható tároló helyiség a vendégek kerékpárok részére éjszakára (lehetőleg földszinti, pl. 
garázs) A kerékpártároló férőhely szükséglete legalább a szálláshely ágyszámának 10%-a, 
de legalább 6 db férőhely legyen. 
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• Alapvető térségi úthálózati és közösségi közlekedési információk. (Helyi kerékpáros 
térképek, kerékpáros útleírások, vonat- és buszmenetrendek valamint hajójáratok és 
kompjáratok menetrendjének megtekintési lehetősége, kölcsönzése vagy árusítása.) 

• A legközelebbi kerékpárüzlet helyéről, nyitvatartási idejéről és telefonszámáról 
információk a nagyobb szerelési munkákhoz. 

• A helyi kerékpár kölcsönzési lehetőség közzététele (cím, telefonszám). 

• Tájékoztatás az 50 km-en belüli további kerékpárosbarát szolgáltatási lehetőségekről. 

• Tájékoztatás a legközelebbi nyitva tartó orvosi rendelőről, elsősegélyhelyről.. Kötelező 
elsősegélydoboz. 

• Kidolgozott egy napos kerékpártúrák ajánlatának közzététele. 

• Szállásfoglaláskor tájékoztatás a környezetbarát oda és visszautazási lehetőségekről 
(főként kerékpárszállítással együtt). 

• Kerékpáros szerszámkészlet rendelkezésre bocsátása minden kerékpárosnak a 
legfontosabb szerszámokkal egyszerű szerelési és karbantartási munkálatokhoz (pumpa, 
imbuszkulcs, gumileszedő, láncbontó, villáskulcskészlet, belső és külső gumi, gumijavító 
szett, szigetelőszalag, fékbetét, bowden). A fogyóeszközök felhasználása esetén a 
kerékpárosok pótlási díjat fizetnek, a pótlásról a szolgáltató köteles gondoskodni! 

• A kempingek esetén legalább paddal asztallal ellátott esőbeálló. 

• Legalább május 1-től szeptember 15-ig nyitva tartás (legalább hétvégén) 

 

Kiegészítő, vállalható, ajánlott szolgáltatások (esetenként külön térítés ellenében): 

• Kerékpármosó 

• Ruhamosási lehetőség 

• Szárítási lehetőség a ruházat és a felszerelés részére (pl. szárítóhelyiség, kazánház, 
szárító, alagsor, stb.) 

• Tartalmas reggeli kínálata (vitamin- és szénhidrát dús) vagy főzési lehetőség 
(kempingeknél) 

• Sátorozási lehetőség, sátor – hálózsák kölcsönzés. 

• Túravezetés, programszervezés akár több napos túrára is 

• Több napos túrákról információ biztosítása 

• Transzfer (személy- és kerékpár szállítási ajánlat) kerékpáros túrázók részére. 

• Saját tulajdonú, jó minőségű kerékpárok bérbeadása 

• Csomagszállítás az előző szállástól vagy a következő szállásra. 

• Szállásfoglalási lehetőség más környékbeli kerékpárbarát szállásokon a következő 
éjszakára. 

• Fontos alkatrészek rendelkezésre bocsátása esetleg a közeli szervizzel egyeztetve. 

• Kerékpár átvizsgáltatása, javítatása. 

• Más környékbeli kerékpárbarát szálláslehetőségek listájának feltüntetése. 

• Uzsonnacsomag elvitelre. 
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• Vendégkönyv kerékpáros turistáknak 

• Büfé 

• Helyi (élelmiszer jellegű) termékek használata és forgalmazása. 

• Telefon és egyéb elektronikus eszköz töltése.  

 

KRITÉRIUMOK KERERÉKPÁROSBARÁT ÉTKEZÉSI VÁLLALKOZÁSO K 
RÉSZÉRE 

 

Alapkövetelmények, melyek használatát a szálláshely ára tartalmaz, vagy bárki számára 
ingyenesen igénybe vehető: 

• Jó minőségű, szabványos (B+R paraméterkönyvnek megfelelő), lehetőség szerint fedett 
kerékpártároló látótávolságban (kerékpár és a csomag felügyelet alatt) vagy egy zárható 
helyiség, ahol ingyenesen elhelyezhetik a vendégek a kerékpárt és a csomagot. 

• A nem alkoholos (üdítő ital, ásványvíz) italok.  

• A teljes nyitvatartási idő alatt legalább egyfajta meleg étel és amennyiben nincs több 
meleg étel akkor elvihető tartós, csomagolt (pl. csokoládé, energiaszelet) kínálata.  

• Alapvető térségi úthálózati és közösségi közlekedési információk. (Helyi kerékpáros 
térképek, kerékpáros útleírások, vonat- és buszmenetrendek valamint hajójáratok és 
kompjáratok menetrendjének megtekintési lehetősége, kölcsönzése vagy árusítása. 

• A legközelebbi kerékpárüzlet helyéről, nyitvatartási idejéről és telefonszámáról 
információk a nagyobb szerelési munkákhoz. 

• A helyi kerékpár kölcsönzési lehetőség közzététele (cím, telefonszám) 

• Tájékoztatás az 50 km-en belüli további kerékpárosbarát szolgáltatási lehetőségekről. 

• Tájékoztatás a legközelebbi nyitva tartó orvosi rendelőről, elsősegélyhelyről. Kötelező 
elsősegélydoboz. 

• Kerékpáros szerszámkészlet rendelkezésre bocsátása a legfontosabb szerszámokkal 
egyszerű szerelési és karbantartási munkálatokhoz. (pumpa, imbuszkulcs, gumileszedő, 
láncbontó, villáskulcs készlet, belső és külső, gumijavító szet, szigetelőszalag, fékbetét, 
bowden). A fogyóeszközök felhasználása esetén a kerékpárosok pótlási díjat fizetnek, a 
pótlásról a szolgáltató köteles gondoskodni! 

• A legközelebbi kerékpárüzlet helyéről, nyitvatartási idejéről és telefonszámáról 
információk a nagyobb szerelési munkákhoz. 

• Legalább napi 8 órás nyitva tartás. 

• Legalább május 1-től szeptember 15-ig nyitva tartás. (legalább hétvégén) 

 

Kiegészítő, vállalható, ajánlott szolgáltatások (esetenként külön térítés ellenében): 

• Legalább egy vegetáriánus étel kínálata. 

• Tájjellegű étel kínálata. 

• Szárítási lehetőség a ruházat és a felszerelés részére (pl. szárítóhelyiség, kazánház, 
szárító, alagsor, stb.). 
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• Meghosszabbított vagy igényekhez igazított nyitva tartás. 

• Fontos alkatrészek rendelkezésre bocsátása esetleg a közeli szervizzel egyeztetve. 

• Helyszíni szerviz szervezése. 

• Kerékpár mosási lehetőség 

• Információk a környékbeli kerékpárbarát szálláslehetőségekről 

• Uzsonnacsomag elvitelre 

• Vendégkönyv kerékpáros turistáknak 

• Helyi (élelmiszer jellegű) termékek használata és forgalmazása. 

• Telefon és egyéb elektronikus eszköz töltése. 

 

KRITÉRIUMOK KERERÉKPÁROS KÖZPONTOK RÉSZÉRE 

Alapkövetelmények: 

• Alapvető térségi úthálózati és közösségi közlekedési információk. Helyi kerékpáros 
térképek, kerékpáros útleírások, részletes térképek árusítása és ingyenes betekintési 
lehetőség biztosítása.  Vonat- és buszmenetrendek valamint hajójáratok és kompjáratok 
menetrendjének megtekintési lehetősége, kölcsönzése vagy árusítása, igény esetén 
felvilágosítás, helyfoglalás ingyenesen. 

• Aktuális információ 50 km-en belül az útviszonyokról (árvízveszély, terelés stb.) 
ingyenesen. 

• Aktuális információ az időjárásról ingyenesen.  

• A legközelebbi kerékpárüzlet helyéről, nyitvatartási idejéről és telefonszámáról 
információk a nagyobb szerelési munkákhoz ingyenesen. Igény esetén a szerelési 
szolgáltatás (kiszállással, vagy beszállítással) megszervezése ingyenesen. 

• Műszaki mentés, kiszálló szerviz megszervezése ingyenesen. 

• Kerékpáros szerszámkészlet rendelkezésre bocsátása a komolyabb szerszámokkal az 
alapvető szerelési és karbantartási munkálatokhoz. A fogyóeszközök felhasználása esetén 
a kerékpárosok pótlási díjat fizetnek, a pótlásról a szolgáltató köteles gondoskodni! 

• Cserekerékpár (min. 3 db) vagy kerékpárkölcsönzés biztosítása. 

• A helyi kerékpár kölcsönzési lehetőség közzététele (cím, telefonszám) és igény esetén a 
kölcsönzés megszervezése ingyenesen. 

• Ingyenes tájékoztatás az 50 km-en belüli további kerékpárosbarát szolgáltatási 
lehetőségekről, igény esetén szállás vagy asztalfoglalás lebonyolítása ingyenesen. 

• Ingyenes tájékoztatás a legközelebbi nyitva tartó orvosi rendelőről, elsősegélyhelyről. 
Kötelező elsősegélydoboz.  

• Programszervezés, túravezetés. 

• Telefon és egyéb elektronikus eszköz töltése. 

• Ingyenes internet hozzáférés a vendégek számára (WIFI). 

• Zárt, védett kerékpártároló. 

• Csomagszállítás ügyintézése vagy szervezése. 



139/152 

• Térségi kerékpáros turisztikai rendszer menedzsmentje (pl. kitáblázás, promóció). 

• A térségi kerékpárosbarát szolgáltatók minősítése és ellenőrzése. 

• A nagyobb térségi kerékpáros események szervezésben kötelező részvétel. 

 

Kiegészítő, vállalható, ajánlott szolgáltatások: 

• Hálózatos kerékpár kölcsönzés (eltérő helyen történő felvétel és leadás) 

• Kerékpáros oktatás (alapvető kerékpár kezelési, közlekedésbiztonsági ismeretek, 
készségek) 

• Kerékpárszerelés oktatása 

• Autóparkolási lehetőség biztosítása 

• Büfé 

• Kerékpáros eseményszervezés 

• Számítógép vagy érintőképernyős terminál a vendégek számára kihelyezve Internet 
eléréssel. 

 

A kritériumok listáját a német Bett&Bike, a cseh Cyclists Wellcome, illetve a Magyarországon 
már működő projektek tapasztalataira alapozva Lorschy András (Happy Bike), Németh Zsolt 
(Balatoni Kerékpárosturisztikai Szövetség) és Sepsey Gergely (Ökotárs Alapítvány), Bodor 
Ádám szakértő állította össze. A kerékpáros turisztikai szolgáltatói hálózat szervezést is 
tartalmazó projektek kedvezményezetteivel szemben elvárás, hogy a kerékpárosbarát 
szolgáltatókról közös (országos) adatbázisba történő adatszolgáltatást és egyes közös arculati 
elemek feltüntetését biztosítsák.  

12.5.4. Promóció 
A marketingkommunikációs tevékenységben fontos, hogy a „Régiók” és az ország egysége 
mellett megjelenjenek az eltérő arculattal rendelkező kerékpáros turisztikai kisrégiók és 
tematikus utak is.  

A promóciós eszközök rendszerét az ország és a régió szintjén kell meghatározni, és az eszközök 
többségét is csak itt kell alkalmazni. Az egységes régiós eszközökhöz társulhatnak a megvalósító 
térségi együttműködések specifikus kiegészítő eszközei (pl. régiós honlap vagy brosúra 
alfejezeteiként). 

Azon hosszú távú kerékpáros utaknál, melyek több régón átnyúlnak (pl. Duna-menti kerékpárút) 
vagy átfogják az egész Régiót (pl. Balaton Bringakörút), és sok kisrégiót érintenek, egységes 
promóciós eszközök szükségesek! 

 

1. Honlap: 

A főbb funkciók az alábbiak: 

a.) Információszolgáltatás: 

Kinek? 

• Potenciális és jelenlegi látogatóknak 

• Kormányzati szereplőknek 
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• Egyéb érdeklődőknek 

Miről? 

• Az adott kerékpár-turisztikai rendszer kialakításának történetéről, támogatókról 

• Az útvonal mennyiségi, minőségi jellemzőiről 

• A kapcsolódó turisztikai vonzerőkről 

• A vendéglátói és egyéb szolgáltatásokról (szállás, étkezés, szerviz, kölcsönzés, 
vásárlás, stb.) 

• A rendszert működtető szervezetekről 

• Vendégforgalomról, (monitoring a későbbiekben) 

• Újdonságok, hírek, események a térségből, amelyek fontosak a kerékpározás 
szempontjából 

b.) Kommunikáció: 

• A rendszer aktorai és érdekeltjei között 

c.) Reklám: 

• A rendszerben lévő vállalkozások számára 

• A rendszerben lévő települések számára (településmarketing) 

• Az egész rendszer arculatának és fő üzeneteinek megjelenítése 

d.) Vendégközvetítés: 

• Online szállás/asztal/kerékpár foglalási rendszer (jövőben) 

e.) Piackutatás: 

• A vélemények, elégedettség rovat(ok)ban a látogatók visszajelzései 

 

2. Kerékpár-turisztikai térkép 

A Régiók egészére készülő áttekintő térképhez kapcsolódnak a kisrégiók kerékpár-turisztikai 
térképei. Az alábbiakban olvashatók a térkép fő funkciói. 

a.) Információszolgáltatás: 

Kinek? 

• Turistáknak, látogatóknak és a helyi kerékpározóknak  

Miről? 

• Kijelölt hegyi kerékpárutak és épített kerékpárutak 

• Egyéb utak, ösvények 

• Kapcsolódó turisztikai infrastruktúra (erdei pihenők, információs pontok, stb.) 

• Kerékpáros barát vendéglátóhelyek és egyéb szolgáltatások, helye és neve 

• Kerékpáros barát vendéglátóhelyek és egyéb szolgáltatások bemutatása (hirdetési 
felületek) 

• Települések és egyéb szervezetek bemutatása (hirdetési felületek) 

• Egyéb szponzorok bemutatása (hirdetési felületek) 
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• egyéb szolgáltatások (pl. közlekedési lehetőségek) 

• Attrakciók, melyek a kerékpárosok szempontjából relevánsak 

• A földrajzi környezet egyéb információi (domborzat, növényzet, infrastruktúra, 
települési belterületek, vízrajz, stb.) 

b.) Reklám: 

• A rendszerben lévő vállalkozások számára 

• A rendszerben lévő települések számára (településmarketing) 

c.) Piackutatás: 

A térkép felkéri a felhasználókat visszajelzések küldésére a térkép információkkal 
kapcsolatban. 

 

3. Brosúra 

a.) Információszolgáltatás: 

Kinek? 

• Minden potenciális turistának, látogatónak 

• Tour operátor utazási irodáknak 

• Potenciális vállalkozásoknak, befektetőknek 

Miről? 

• Vonzerők fő arculati elemei 

• Tippek a programokra 

• Szolgáltatások (rendszerbe belépő szolgáltatók listája) 

• Elérhetőség, további információk 

b.) Reklám: 

• A rendszerben lévő vállalkozások számára 

• A rendszerben lévő települések számára (településmarketing) 

• Az egész rendszer arculatának és fő üzeneteinek megjelenítése 

A promóciós célú kiadványok időről időre frissítve kerülnek három nyelven (magyar, 
német, angol) kiadásra. 

 

4. Képeslapok 

a.) Információszolgáltatás: 

Kinek? 

• A látogatóknak vendégeknek 

• A látogatók ismerőseinek rokonainak 

Miről? 

• Vonzerők és szolgáltatások felvillantása a hangulat megjelenítése szintjén  
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E látszólag egyszerű promóciós eszközök megfelelő kivitel esetén hatásukat kettős 
célcsoportra képesek kifejteni: 

• Képeslapot vásárolók 

• Az elküldött képeslapok címzettjei. 

12.5.5. Megtérülési számítások 
A GKM megbízásából a Duna mentén, a Fertő és a Balaton partján végzett kérdőíves felmérés 
alapján a komplex turisztikai útvonalhálózatok gazdasági hatásvizsgálatára került sor, mely során 
egyértelműen kiderült, hogy az építési beruházás 15 év alatt történő amortizációja által okozott 
költségekkel is számolva, az összesített becsült bevételek kb. 20-30%-al haladják meg évente a 
ráfordítások összegét. A kerékpáros turizmus fejlesztése külföldön is megtérülő befektetés pl. a 
kanadai Route Verte rendszer, a maga 3.270 km hosszával 132 Millió $ befektetést igényelt, de 
97 Millió $ vendégköltést generál évente, mely 27 Millió dollár adóbevételt hoz a közszféra 
számára. 
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13. Hasznos címek jegyzéke 

13.1. Hasznos címek, honlapcímek 

Közigazgatás: 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – http://nfm.gov.hu 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ – http://kkk.gov.hu 

Nemzeti Közlekedési Hatóság – http://www.nkh.hu 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – http://www.nfu.hu 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – http://www.nif.hu 

 

Közútkezelők: 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. – http://internet.kozut.hu 

Állami Autópálya Kezelő Zrt. – http://www.aak.hu 
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13.2. Kerékpáros civil szervezetek jegyzéke 
APEH-nél adószámmal rendelkező (regisztrált) kerékpáros civil szervezetek: 

 
Kapcsolat 

Ssz. Civil szervezet megnevezése 
Cím Név, telefonszám Honlap 

Működési terület 

1. Alapítvány „A kerékpáros diáksportért” 1146 Budapest, István mezei út 1-3. 
Somogyi Miklós 
Tel.: 06-30-982-7138 

 
14. kerület, de 
országos szinten is 
vannak kapcsolatai 

2. Balázs és Barátai Biciklis Sport Egyesület 1222 Budapest, Háros u. 47 – 49. A/B 
Balázs Gabriella, elnök 
Tel.: 06-1-227-6236 

www.bbbse.hu Országos 

3. Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub Budapest III, Víziorgona u. 9. Tel.: 06-20-922-1991 www.bvkk.hu Helyi 

4. Bringabanda Sport Club 1077 Budapest, Dob utca 69. 2/34b. 
Dobos Ferenc 
Tel.: 06-20-333-5159 

www.bringabanda.hu Országos 

5. Deixler Kerékpáros Sport Egyesület 7694 Hosszúhetény, Kossuth u. 16. 
Dömös Károly Zoltán 
Tel.: 06-70-313-3363 

www.deixlerse.fw.hu Országos 

6. Dh. GIRAFFE Kerékpár Club Sport Egyesület 2330 Dunaharaszti, Rónai Gy. u. 25. Tel.: 06-24-490-795 www.zsirafok.hu Helyi 

7. 
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és 
Szabadidősport Egyesület 

1031 Budapest, Boglya utca 1. 2/7 
Szappanos László 
Tel.: 06-20-398-1561 

www.dvtse.hu Helyi 

8. 
ECF 
Magyarországi tagjai: lsd. KMSZ, Magyar 
Kerékpárosklub 

Rue Franklin, 28 
1000 Brussels, Belgium 
Phone: +32 2 880 92 74 
Fax: +32 2 880 92 75 

Bodor Ádám 
Tel.: 06-30-560-1824 

www.ecf.com Nemzetközi 

9. 
Gördögök Kerékpáros és Szabadidő 
Sportegyesület 

5000 Szolnok, Holló u. 15. Tel.: 06-56-428-721 www.gordogok.hu Helyi, térségi 

10. 
Happy Bike Kerékpáros és Természetvédő 
Érdekvédelmi Sportegyesület 

1048 Budapest, Külső Szilágyi út 106. 10. 
em. 35. 

 www.happybiketeam.hu Országos 

11. Hegyi Kerék Sportegyesület 4032 Debrecen, Komlóssy út 96. I/6. 
Nyiri Norbert 
Tel.: 06-20-311-0340 

 Helyi 

12. Kerékpáros Magyarország Szövetség (KMSZ) 
1146 Budapest, Szabó József utca 3. 
(Millenáris Velodrom) 

Szikora Linda, elnök 
Tel.: 06-30-663-6845 

www.kmsz.hu Országos 

13. Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub Miskolc – Komlóstető Tel.: 06-46-370-625 www.bikepark.hu Helyi 
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Kapcsolat 
Ssz. Civil szervezet megnevezése 

Cím Név, telefonszám Honlap 
Működési terület 

14. Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3 
Székely Zsolt 
Tel.: 06-1-311-2467 

www.mktsz.hu Országos 

15. Magyar Kerékpárosklub 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 23. 
László János, elnök 
Tel.: 06-1-789-5808 

www.kerekparosklub.hu Országos 

16. Országos Kerékpárút Hálózatért Alapítvány 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 45. 
Kelemen József 
Tel.: 06-76-462-152 

 Országos 

17. Ózdi Kerékpáros Egyesület 3600 Ózd, Gömöri út 55. 
Flörich Tamás 
Tel.: 06-20-312-5039 

www.ozdike.hu Országos 

18. Parabike Közhasznú Egyesület 1112 Budapest, Eper köz 3. 
Barsi Gizella, elnök 
Tel.: 06-20-353-4359 

www.parabike.hu Országos 

19. Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub 7624 Pécs, Ferencesek u. 20. 
Dr. Novotny Iván, elnök 
Tel.: 06-72-466-326 

ptkk.baranya.com Helyi, megyei 

20. Pilis Cross Country Club 2085 Pilisvörösvár, Fő út 50. 
Balajti Krisztián 
Tel.: 06-26-332-350 

www.pccc.hu Országos 

21. Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület 3100 Salgótarján, Füleki u.8. 
Melihercsik János, elnök 
Tel.: 06-20-497-5062 

www.velosport.hu Országos 

22. Soproni Autóklub BMX Sportegyesülete 9400 Sopron, Gesztenyés krt. 107/B 
Radasics Tibor 
Tel.: 06-99-340-431 

www.bmssopron.hu Országos 

23. Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros egyesület 7100 Szekszárd, Petőfi Sándor utca 13 
Steig Gábor 
Tel.: 06-20-455-0817 

www.szszke.hu Helyi 

24. Szerpentin Kerékpáros Egyesület 2025 Visegrád, Schulek u. 9. 
Bánk András 
Tel.: 06-30-365-0891 

www.nonprofit.hu/szerpentin Helyi 

25. Triatlon a Természetért Sport Egyesület 2083 Solymár, Nádas utca 1223/4. Tel.: 06-30-520-496 www.3x2s.hu Országos 

26. Városi Biciklizés Barátai Egyesület 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 1. 
Dévai Attila, elnök 
Tel.: 06-30-922-7064 

www.vbb.hu Országos 

27. 
Zöld Kerék Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kerékpáros Alapítvány 

4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7. 
Kazai Béla 
Tel.: 06-42-500-608 

www.zoldkero.hu Helyi, megyei 

28. 
Kerékpárosbarát Települések Országos 
Szövetsége (KETOSZ) 

 Izsó Gábor, elnök  Országos 

A civil szervezetek működési területét a honlapokon található adatokból határoztuk meg. 
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13.3. Kerékpárút tervezők jegyzéke 
 Cég Város Utca Irsz. Telefon Fax E-mail Kontakt személyek 

1. Bakony Plastiroute Kft. Ajka Ibolya u. 2. 8400 06-88-312-925 06-88-312-925 bakonyplastiroute@vnet.hu Körmendi István 
műszaki vezető 
Tel: 30/2888-8301 

2. BESZT Kft. Veszprém Stadion köz 5. 8200 06-88-578-910   beszt@vnet.hu  

3. Bokút-Terv Kft.  Budapest Árpád fejedelem útja 38. 1023 06-1-251-8313   bokut@t-online.hu  

4. CARAC Bt Budapest Dombóvári u. 17-19. 1119 06-1-204-2743 06-1-204-2743 info@carac.hu  

5. COMFORT Tervező Kft. Győr Arany J. u. 7. 9021 06-96-318-366 06-96-318-065 comfort@comforplan.hu  

6. COWI Magyarország Kft. Budapest Váci út 76. 3. emelet 
Capital Square Irodaház, 
V-VI torony 

1133 06-1-237-1450 06-1-237-1451 ben@cowi.hu Badalay Endre 
ügyvezető 

7. C-TERV Konzorcium Budapest Kossuth L. u. 18. 1201 06-1-209-4490 06-1-279-0425 bodrog.gergely@c-terv.hu Bodrog Gergely 

8. Dr. Szakos Mérnöki Iroda 
Kft. 

Budapest Méta u. 25/G 1194 06-1-377-6174  szakos@mail.datanet.hu Szakos Pál ügyvezető 

9. Delta MNB Kft.  Tatabánya Síkvölgy Puszta hrsz 
15035 

2800 06-34-301-805  nmi@t-online.hu  

10. DELTATERV Kft.  Szeged Arany J. u. 7. 6720 06-62-480-360 06-62-480-360 deltaterv@deltaterv.hu  

11. ENCON Mérnöki és 
Szolgáltató Kft. 

Budapest Egry József u. 17. 1111 06-1-209-2362 06-1-466-8430 encon@t-online.hu Szaller Zoltán 

12. ÉP-TOTÁL Kft. Budapest Laskó u. 12. 1172 06-1-219-0237 06-1-219-0238 eptotal@t-online.hu Szabó Zoltán, Szabó 
Szilvia 

13. EUROÚT Kft. Budapest Zászlós u. 18. 1143 06-1-220-4943 06-1-220-4956 info@eurout.hu Szabó Kálmán 

14. Fejér Európa Kft. Székesfehérvár Királysor 49. 3/12. 8000 06-22-334-460 
06-30-740-9946 

06-22-334-460 grosz.krisztina@fejereuropa.hu Grosz Krisztina 
ügyvezető 

15. FÓRUM-WEST Bt.  Szombathely Gagarin u. 22. 9700 06-94-310-839  forumwest@vinvitel.hu  

16. FŐMTERV Mérnöki Tervező 
Zrt 

Budapest Lövőház utca 37. 1024 06-1-3459-500 06-1-3459-550 fomterv@fomterv.hu Keszthelyi Tibor 
közelekdéstervezési 
igazgató, Sajnerné 
Szabó Klára 

17. GEOMÉ Geodéziai és 
Mélyépítő Kft. 

Vép 
Szombathely 
(postacím) 

Rákóczi út 41. 
Zanati u. 27/b 

9751 
9700 

06-94-342-202 06-94-342-202 info@geome.hu  

18. Global-Construct Kft. Budapest Homoktövis u. 101-103 1046 06-1-230-42-97 06-1-230-42-97 global@global-construct.hu  
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 Cég Város Utca Irsz. Telefon Fax E-mail Kontakt személyek 

19. Hajdú-Via Kft.  Debrecen Sámsoni út 141/a 3/14 4034 06-52-427-994  karoly.danko@freemail.hu  

20. INNOBER-Wave Kft. Budapest Baross tér 2. I/5 1087 06-1-413-1699 06-1-215-3000 innober-wave@innober.hu Pesti Gyula ügyvezető 

21. INFRAPLAN Vasút- és 
Úttervező Zrt. 

Budapest Bosnyák tér 5. 1149  06-1-467-0596  Eteli Mónika 

22. Investment Mérnöki Kft.  Kaposvár Kontrássy u. 1. 7400 06-82-529-250  info@investment.hu  

23. Jel-Köz Mérnöki Iroda Kft. Győr Dózsa Gy. rkp. 15 9026 06-96-517-045 06-96-335-751 jel-koz@jel-koz.hu Hausel István 

24. K&K Mérnöki Iroda Kft.  Csongrád Ifjúság u. 2. 6640 06-63-571-087  ordogh@vnet.hu  

25. KASIB Manager Iroda Kft. Budapest Üllői út 455. 1183 06-1-290-9761 06-1-290-9191 kasib@kasib.hu Lippai Erzsébet 

26. Katona Mérnöki Szolgáltató 
Kft. 

Szolnok Hold u. 31. 5000 06-56-376-466  emil@ksk.hu  

27. Keller Plusz Építőmérnöki 
Kft. 

Miskolc Repülőtéri út 6-8. 3526 06-46-560-050 06-46-560-051 kellerplusz@axelero.hu Bartha Miklós 

28. KEVITERV AKVA Kft.  Szolnok Ságvári krt. 4. 5000 06-56-378-201  keviterv@kevitervakva.hu  

29. Kiszugló Kft. Budapest Róna u. 113. 1149 06-1-222-4449 06-1-467-0134 scheiber.zoltan@kiszuglo.hu  

30. KM 200 Kft. Pécs Illyés u. 14. 7636 06-72-437-127  km200@enternet.hu  

31. KÖMI Közlekedésmérnöki 
Iroda Kft. 

Budapest Bécsi út 126-128. 1034 06-1-463-0054 06-1-463-0055 iroda@civileng.hu Somogyvári János 

32. Környezetfejlesztési Kft. Pomáz Táncsics Mihály u. 48. 2013 06-26-525-420 06-26-525-421 tervezes@kornyezetfejlesztes.hu Fi Istvánné 

33. Körös-Road Kft.  Mezőberény Petőfi S. u. 5. I. em.7. 5650 06-70-316-9047 06-66-352-079 karolyi1972@gmail.com  

34. Közlekedésfejlesztés Mérnöki 
Iroda Kft. 

Székesfehérvár Petőfi S. u. 5. II. emelet 8000 06-20-957-8040 
06-22-340-481 

06-22-340-481 mernokiroda@datatrans.hu Polányi Péter 

35. Közlekedés Fővárosi 
Tervezőiroda Kft. 

Budapest Bécsi út 5. 1052 06-1-235-2000 06-1-235-2006 kozlekedes@kozlekedes.hu Várady Tamás 
ügyvezető 

36. Kövite-Plusz Kft.  Gyula Nagyváradi út 54. 5700 06-66-463-138  kovite@kovite.hu  

37. Krátki-Terv Mérnöki 
Szolgáltató Kft.  

Békéscsaba dr. Becsey Oszkár u. 10-
12. 

5600   kratkiterv@globonet.hu  

38. Krea-TURA Kft. Budapest Királyhágó tér 3. 1126 06-30-942-0991 06-1-201-3806 kreatura@t-online.hu Besse László 

39. Kvantitás-Consulting 
Mérnökiroda Kft. 

Budapest Harcsa u. 2. 1023 06-1-336-1048 06-1-336-1049 drmakula@kvantitas.hu dr. Makula László 
ügyvezető 

40. Libella 7 Bt Tatabánya Tölgyfa u. 3. 2800 06-30-690-1973  libella7@upcmail.hu Barabás Kiss Tímea 
ügyvezető 
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41. Liszkai Tervező és 
Szolgáltató Bt.  

Kiskőrös Bethlen G. u. 26. 6200 06-78-411-099  liszkaibt@freemail.hu  

42. "L.Z. Mérnökiroda" Kft. Budapest Haller utca 24. fszt. 2. 1091 06-1-476-8550 06-1-476-8551 lzmernokiroda@t-online.hu Szabó Szilvia 

43. Mélyépítő Tervező Kft. Miskolc Százszorszép u. 7. 3525   k.tampere@chello.hu  

44. Méter 96 Kft. Szolnok Nagysándor József 
 út 29/a 

5002 06-56-514-395 06-56-375-067 info@meter96.hu  

45. METRÓBER Kft. Budapest Kerepesi út 29/c 1087 06-1-341-7452  mberterv@t-online.hu Kertesy Géza 

46. Nefrit Kft.  Budapest Szigeti József u. 15. 
VI/39. 

1041 06-1-788-09-92  info@nefrit.hu  

47. Pannonway Építő Kft.  Zalaegerszeg Batsányi J. u. 9. 8900 06-92-598-757 06-92-598-757 pannonway@t-online.hu Tüske Zsolt 

48. Partner Mérnöki Iroda Kft.  Tatabánya Bárdos lakópark 2/C 2800 06-34-512-788 06-34-512-781 info@partnerkft.hu Komjáthy László 

49. Pegazus Terv Kft.  Budapest Páva u. 18. I/2. 1094  06-1-284-3498 hevesi.pegazus@interware.hu Hevesi Gábor 

50. Pentaterv Kft. Budapest Rákóczi utca 16. 1028 06-30-959-0328 
06-1-376-8341 

 pentat1@t-online.hu Pelei István 

51. PERIDON Kft. Budapest Kisrákos u. 155. 1154   peridon@peridon.hu  

52. Procoord Kft.  Nyírábrány Kossuth u. 13. 4264 06-30-965-2612  procoordkft@t-online.hu  

53. Pro Urbe Kft.  Budapest Szomolnok u. 14. 1034 06-30-906-0909 
06-1-250-5064 

06-1-250-5066 prourbe@prourbekft.hu Szálka Miklós 

54. Reformút Kft. Budapest IV. u. 32 
Személyesen:  
Rottenbiller utca 30. 

1172 
1077 

06-1-258-6835 06-1-258-6835 
06-1-413-0881 

reformut@mail.datanet.hu Tárczy László 

55. Roden Mérnöki Iroda Kft. Budapest Villám utca 13. 1089 06-1-814-9700 06-1-814-9703 roden@roden.hu Kovács Márton, 
Trenka Sándor 

56. Signalterv Kft. Vecsés Széchenyi u. 18. 2220 06-29-550-010 06-29-550-015 signalterv@signalterv.hu Németi Zsuzsanna 

57. Speciálterv Kft. Budapest Nimród u. 7 1031 06-1-368-9107 06-1-368-9107 
/108 

specialterv@specialterv.hu Hisák Mariann, Pál 
Gábor ügyvezető 

58. Stefanik István Szolnok Pozsonyi út 22. 5000     

59. SWARCO Traffic Hungaria 
Kft. 

Budapest Gyömrői út 150 1103 06-1-883-0999 06-1-883-0999 office.sth@swarco.com Száva Zoltán 

60. TALENT-PLAN Tervező, 
Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. 

Győr Richter J. u. 11. 9023 06-96-418-373 06-96-418-699 talent_plan@arrabonet.hu Miklósi Attila 
ügyvezető 

61. TANDEM Mérnökiroda Kft.  Budapest Polgár u. 12. 1033 06-1-368-83-43 06-1-453-2449 pej.kalman@tandemkft.hu Pej Kálmán ügyvezető 
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62. Teleplan 2005 Kft. Sopron Szeder u. 4. 9400   teleplankft@chello.hu  

63. TRAFFICON Közlekedési 
Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft. 

Budapest Szendrő u. 37/a 1126 06-1-275-9432  tothlaszlo.trafficon@t-online.hu  

64. TURA-Terv Mérnökiroda 
Kft. 

Budapest Jókai utca 26 IV. em. 1. 1066 06-1-269-5058 06-1-268-51-88 tura-terv@tura-terv.hu  

65. UNITEF '83 Kft. Budapest Bornemissza tér 12. 1119 06-1-205-6330 06-1-205-6325 unitef@unitef.hu Keresztes László 

66. UNITEF-Salamandra Kft. Budapest Bornemissza tér 12. 
Iroda: Tétényi út 96. 

1119 06-1-205-3330 
06-30-650-8775 

06-1-205-3331 unitef@salamandra.hu 
kovacs.akos@szalamandra.hu 

Kovács Ákos 

67. ÚT-HÍD Mérnöki Iroda Kft.  Kecskemét Nagykőrösi út 12. 6000 06-76-485-928 06-76-485-928 info@uthid.eu Bozóki László 
ügyvezető 

68. UTIBER Közúti Beruházó 
Kft. 

Budapest Csóka utca 7-13. 1115 06-1-203-05-55  utiber@utiber.hu Lányi György 

69. Útterv '83 Mérnöki Iroda Bt.  Szeged Vöcsök u. 11. 6726 06-62-438-058  utterv@tiszanet.hu  

70. Úthálózat Mérnöki Iroda Kft. Tatabánya Szent Borbála tér 6. 2800 06-34-309-399 06-34-309-400 tracktor@t-online.hu Szabó Miklós 

71. Útterv Kaposvár Kkt. Kaposvár  Kanizsai u. 74. 7400 06-82-315-881  janosendredi@hotmail.com Endrédi János 

72. ÚT-TESZT Mérnöki és 
Szolgáltató 
Kft. 

Budapest Utas utca 4. 
Pf. 70 

1025 
1518 

06-1-203-0555 06-1-204-6625 ut-tesz@ut-tesz.hu Lakits György 

73. UVATERV Zrt. Budapest Dombóvári u. 17-19. 1117 06-1-371-4000 06-1-204-2937 uvaterv1@mail.datanet.hu Szolnoki István 

74. Vakondok '97 Tervező Iroda 
Kft.  

Hódmezővásárhe
ly 

Rudnay Gy. u. 24/a 6800 06-62-239-237  vakondok97kft@vakondok.t-
online.hu 

 

75. VIA-COMP Mérnöki Iroda 
Kft. 

Budapest Zrínyiu. 13 1225 06-1-207-1200  viacomp@t-online.hu Visnyei Ilona 

76. Via Futura Kft.  Budapest Edömér u. 2. IV./1. 1113 06-1-336-0587 06-1-336-0588 viafutura@viafutura.hu Breuer András 

77. VIADUKT Kft. Gy őr Baross G. u. 61-63. 9024 06-96-413-979 06-96-413-979 viadukt.kft@arrabonet.hu Kovács Tamás 

78. Vianovaplan Kft. Zalaegerszeg Zrínyi M. u. 97. 8900 06-92-598-529  vianova@t-online.hu  

79. VIAPRODUKT Kft. Pécs Alkotmány u. 24. 7624 06-72-516-353  viapro@t-online.hu Molnár István 

80. Via-Trita Kft. Budapest Ügető u. 24. 1046 06-1-230-2973 06-1-230-2973 zsolt.laszlo3@chello.hu  

81. Vonalvezető Mérnöki és 
Gazdaságfejlesztő Kft. 

Kecskemét Jókai u. 33. 6000 06-76-486-610 
06-30-248-0692 

06-76-506-199 vonalvezeto@vonalvezeto.hu  
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82. ZAHORA Mérnöki, Pénzügyi 
Tanácsadó és Kereskedelmi 
Kft. 

Csomád 
Budapest 

Zahora u. 9. 
Árbóc utca 4. III. em. 9. 

2161 
1133 

06-1-787-7820 06-1-787-7819 zahora@invitel.hu Miklós Zsolt 
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14. Ajánlott szakmai irodalom 

14.1. Tanulmányok, kutatások 

• TANDEM Mérnökiroda GMK: A kerékpáros közlekedés fejlesztésének műszaki, 
forgalomtechnikai és forgalombiztonsági feltételei, kiemelt figyelemmel a kerékpáros és a 
gépjárművezetők közötti konfliktusra, Budapest, 1998 

• TANDEM Közlekedéstervező Mérnökiroda Kft.: Konfliktusok vizsgálata gyalogos és 
kerékpárosok között kerékpárforgalmi létesítményeken. Témazáró jelentés, ÁKMI Kft 
útügyi kutatási pályázat 2001, Budapest, 2002 

• TANDEM Közlekedéstervező Mérnökiroda Kft.: Regionális kerékpárutak megítélése a 
használók szempontjából. Témazáró jelentés, ÁKMI Kft. útügyi kutatási pályázat 2002-
2003, Budapest, 2003 

• TANDEM Közlekedéstervező Mérnökiroda Kft.: A megépült regionális kerékpárutak 
gazdasági, közlekedési és egyéb hatásai (Készült: az Állami Közúti Műszaki és 
információs Kht. megbízásából), Budapest, 2000 

14.2. Nyomtatott anyagok 

• ÚT 2-1.203 „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” Útügyi Műszaki Előírás, 
érvényes 2010. április 15.-től 

• Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutató, Budapest, 2010 

• Kerék-tár I. Kézikönyv a kerékpáros mozgalmárok számára „Két Kerékkel Kevesebb” 
Egyeület kiadása 1998. 

• Kerék-tár II. Kerékpáros kézikönyv önkormányzatok számára „Két Kerékkel Kevesebb” 
Egyeület kiadása 2001. 

• Rauch, Wolfgang: Utak a kerékpározáshoz, KEROSZ, Budapest, 2001 

• Sykkelhåndboka Utforming av sykkelanlegg, Oslo, 2003 

• Vertriest, Miguel - Dupriez, Benoît: Cyclistes et transports en commun. Développement 
d’une synergie, Institut Belge pour la Sécurité Routière, 2007 

• King, Michael: Bicycle facility selection. A comparison of approaches, 2002 

• The Dutch Bicycle Master Plan. Description and evaluation in an historical context, 
Ministry of Transport, Public Works and Water Management, Hague, 1999 

• Links – Cycle lanes, cycle tracks and other cycle facilities, London Cycling Design 
Standards 

• Cycling Infrastructure Design, Department for Transport, 2007 

• Vertriest, Miguel: Réalisation des pistes cyklables maryuées et des bandes cyclables 
suggérées, Institut Belge pour la Sécurité Routière, 2007 

• Guide technique des aménagements cyclables. Communauté d’agglomération du Pays de 
Montbéliard, 2007 

• Design manual for bicycle traffic, CROW, 2007 



152/152 

14.3. Elektronikus anyagok 
http://www.tfl.gov.uk/businessandpartners/publications/2766.aspx 

http://www.dft.gov.uk/cyclingengland/engineering-planning/ 

http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/literaturdatenbank/xldb/  

http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/praxisbeispiele/  

http://www.eltis.org/cs_search.phtml?search_start=1&concept_id=15  

http://www.transport-
research.info/web/common/search.cfm?isPostback=true&ContentTypes=Projects&Modes=10#R
esults 

http://kerekparosklub.hu/utvonalak-kerekparosbaratta-tetelenek-eszkozei  

http://homepage.ntlworld.com/pete.meg/wcc/facility-of-the-month/site-map.htm#CLASS  

http://www.presto-cycling.eu 

http://www.ecf.com 

 


