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Bevezetés 
 

Pár évvel ezelőtt egy érdekes cikket olvastam ezzel a címmel „Miért éppen kerékpár?”. 

Sztaniszláv Tamás írásában éppen azt a területet járja körül egy közlekedési szakember 

szemszögéből, amit jelen tanulmányunk is fel kíván tárni, a kerékpáros közlekedés 

fejlesztésének oldaláról térségünk vonatkozásában.  

Egyesületünk célként tűzte ki maga elé a kerékpározás népszerűsítését, a kerékpárosok 

érdekképviseletét.  

Környezetünkben egyre több kezdeményezés indul el a kerékpározás kapcsán és egyre 

több projekt tűzte ki célul a kerékpározás feltételeinek javítását. Ugyanakkor azt 

tapasztaltuk, hogy ezek számos esetben nincsenek összehangolva. Számos projekt azért 

nem tudott megvalósulni, mert nem a helyileg megvalósítható optimális megoldások 

kerültek kiválasztásra, ezért a tervezés szakaszában elvérzett a projekt. Ez aztán a 

projekt gazdáktól pénzt, időt és sok energiát emésztett fel, ami bizony nem viszi előre 

céljainkat. Ezek azok a tapasztalatok amelyek arra sarkaltak, hogy kezdjünk el együtt 

gondolkodni és beszélgetni ezen a területen is. Így kerüljük el a párhuzamosságokat és 

tudunk azért tenni, hogy kezdeményezéseink egymást erősítsék és összekapcsolódjanak. 

Találjuk meg azt az utat, ami valóban előre viheti a kerékpáros közlekedés fejlesztését a 

kerékpárosok, az itt élők, a projektgazdák minél nagyobb megelégedésére. 

Az ok amiért ez a munka elkezdődött az a felismerés volt, hogy számos tennivalónk van 

a kerékpáros közlekedés feltételeinek fejlesztése terén ebben a számos szállal 

összekapcsolt térségben. A Csengersimáért Közhasznú Egyesület és Pusztadaróc 

Község Polgármesteri hivatalának összefogásával létrejött a „Két keréken 

Szatmárban” - HURO/1001/154/ 1.1.3. pályázat a Magyar – Román határmenti 

együttműködések Programja 2007 – 2013 keretében. Ezen pályázat tevékenységei 

igyekeznek mindazon kezdeményezéseket feltérképezni és összefogni, melyek a 

kerékpáros közlekedés feltételeinek fejlesztése terén kívánnak a térségben cselekedni. A 

pályázatban fel mértük az érintett települések helyzetét, azonosítottuk azokat a 

személyeket és szervezeteket akik e téren cselekedni kívánnak. Megbeszéléseket 

szerveztünk az érintettek számára műhelymunkák keretében, melyeken megismerhették 
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egymást és egymás terveit. A műhelymunkák során feltérképeztük a lehetséges 

határmenti kerékpár útvonalakat, biztosítva ezáltal a már meglévő és tervezett 

kerékpáros útvonalak hálózattá szervezését. A helyzetfelmérések és a műhelymunkák 

eredményeként körvonalazunk egy egységes helyzetképet a határmenti terület 

kerékpáros útvonal rendszer adottságairól. Célunk, hogy a turisták és a lakosok jobban 

kihasználják azokat a lehetőségeket, melyeket megteremtenek az együttműködők a 

kerékpáros közlekedés érdekében. 

A következő oldalakon leírjuk miért is a kerékpározás az a közlekedési eszköz (vagy 

inkább életforma…), amelynek használatának feltételeinek javítását ilyen fontosnak 

tartjuk. A helyzetfelmérések tükrében leírjuk azokat a szempontokat és módszereket 

melyeket fejlesztések körvonalazásakor mindenképp érdemes megfontolni és 

figyelembe venni. Feltárjuk azon adottságokat, amelyek rendelkezésre állnak jelenleg és 

számbavesszük ezek összekapcsolásának lehetőségeit és fejlesztésük lehetőségeit. A 

települések és útvonalak feltérképezése alapján, a helyi kezdeményezéseket felmérve, 

amelyek erősíthetőek és összekapcsolhatóak teszünk javaslatokat a fejlesztések 

irányaira ezen a területen. A kerékpározás kapcsán fontos célpontokat azonosítottuk, 

fotóztuk és pontos koordinátákkal és információkkal rögzítettük. Az adatokat térképre 

és internetes felületre visszük, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek. Célunk 

jelen tanulmányunkkal a felmérések és a munkaértekezletek tapasztalatainak 

összefoglalása ebben a közös tanulmányban, amelyben tapasztalatainkat, javalatainkat 

és közösen megfogalmazott céljainkat, véleményünket szeretnénk minél szélesebb 

körben népszerűsíteni.  

Munkánk eleget nem hangoztatható célja, az hogy a kerékpáros közlekedés feltételeit 

javítsuk minden szereplő számára. Ezáltal egyre több embert rávenni arra, hogy 

használja minél többet ezt a közlekedési formát. Ennek érdekében munkánkkal 

segítséget igyekszünk nyújtani a terület és településfejlesztés szereplőinek, hogy még 

jobban megismerjék környezetünk terveit és ötleteket merítsenek a fejlesztések 

érdekében. Hisszük, hogy nem csak pénzen múlik a feltételek javítása. A 

szemléletformálás, a közösség építés mind nekünk itt lakóknak, mind a kerékpárral 

közlekedőknek életkörülményeit javítja. 
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Miért pont bicikli... 
(miért környezetbarátan, mi környezetbarát, mi elérhető, mi mire alkalmas) 

 

Sokak szerint azért bicikli mert lehet tolni, tekerni… Nézzünk pár szempontot, ami 

választ ad a kezdő felvetésre.  

A közlekedésnek ez az eszköze a legalkalmasabb térségünk megismerésére. Miért 

gondoljuk így?  

Mindenhová el lehet biciklivel jutni. Oda is el lehet vele jutni, ahol csodás látnivalók 

vannak, de nem látják szívesen a motorral hajtott közlekedőt. Márpedig a szatmári vidék 

ezekről a helyekről a leghíresebb és igazából ezektől a helyektől unikális, ezért jön a 

legtöbb látogató. A gátakon nem lehet autóval bárkinek közlekedni, az erdőkben a 

környezetvédők nem látják szívesen a motorosokat sem. A turisták és minden 

természetet szerető ember számára ideális közlekedési eszköz. Persze a természetjárás 

etikettjét a bringásnak is be kell tartania, ha nem akar összeütközésbe kerülni a 

természetet védő emberekkel, hatóságokkal. 

Kis és közepes távolságon felveszi a versenyt bármilyen közlekedési eszközzel 

gyorsaság és kényelem szempontjából. Számos vizsgálat bebizonyította, hogy városi 

belterületi közlekedésben a leggyorsabb eszköz és kényelmes.  

Az 1. ábrán láthatjuk, hogy lakott területen versenyképes lehet a kerékpározás az 

autóbusszal, 2.5 km-en belül pedig attól gyorsabb is.  

 
1. ábra: Eljutási idő kerékpárral és autóbusszal lakott területen 
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Azonban korántsem mindegy, hogy milyen körülmények között, mekkora biztonság 

mellett, mennyi idő alatt és milyen környezetben tesszük meg ezt a távot. Megfelelő 

kerékpáros infrastruktúra kiépítése nélkül a sokak által kedvelt mozgásforma könnyen 

balesetveszélyes, problémás, kerülendő közlekedési móddá válhat.1 

Ezt támasztják alá saját tapasztalataink is, munkába járni, illetve kisebb bevásárlásokhoz 

ideális eszköz. Én évekig jártam városban munkába vele 3 km-re a lakás és a 

munkahely között öltönyben, aktatáskával. Hasonló időt lehetett menni, mint a 

tömegközlekedéssel, sőt a reggeli csúcsforgalomban a személyautók sem tudtak pár 

percnél többet hozni a kerékpáron. Faluban pedig meg lehet nézni, hogy a településen 

belül dolgozók döntő többsége kerékpárral jár dolgozni. Az év túlnyomó részében 

gondot az időjárás sem okoz, mivel csak nagy esőkben és komoly hóban nem lehet vele 

közlekedni komfortosan, de ez alig egy-két hónap összességében. Nagy távolságokat 

közepes erőfeszítéssel olcsón meg lehet tenni vele. Az időjárás szempontjából 

közepesen érzékeny, mivel esőben lehet ugyan bringázni, de sáros földutakon már 

igazából nem élmény. 

A következő ok, hogy a kerékpározás környezetbarát közlekedési forma. A 

kerékpározás során a környezetet terhelő szennyezés elhanyagolható mértékű. A 

kerékpárosok nem szennyezik jobban környezetüket mint akár gyalogosként. A 

környezet károsítást leginkább az extrém kerékpározás okozhat, azonban a 

kerékpárosoknak csak egy kis része űzi ezt a sportágat. A kerékpárok főként 

újrahasznosítható anyagokból készülnek, így előállításuk és károsodásuk esetén 

feldolgozásuk viszonylag egyszerűen megoldható környezetbarát módon.  

A kerékpározás egészségbarát mozgásforma. Sportos mozgásforma, amely még akkor is 

komoly egészség megőrző hatást fejt ki a szervezetre ha csak kis mértékben végezzük 

naponta, vagy rendszertelenül. A szervezetet, mint mozgásforma nem terheli túlzott 

mértékben, így idősek is előszeretettel alkalmazzák rövid és közepes távolságok 

megtételére. A mozgást könnyűnek és gyorsnak érezzük, így sokáig meg tudja őrizni az 

önálló mozgásképesség élményét az idős, már egyre nehezebben mozgó ember is. Az 

idős ember önérzetét is ápolja ezzel, mentális egészségét erősíti.  
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Élményt nyújt fiatalnak és idősnek egyaránt. A gyerekek mozgáskoordinációját, 

egyensúly érzékét fejleszti, mint összetett mozgásforma. A közlekedés szabályait a 

kerékpározással fiatal korban, viszonylag biztonságosan el tudják sajátítani a gyerekek. 

Kitűnő szórakozás és trendi mozgásforma egyszerre. Soha sem vált divatját múlttá a 

bringázás. Közösség építő és közösségi kommunikációra alkalmas szórakozás. 

Bringázás közben lehet ismerkedni, beszélgetni, akár udvarolni is. Jó móka a 

kerékpározás. A környező települések közül Csengerben figyeltük meg, hogy amikor 

megépült a Szamos bal parti árvízi töltésén a kerékpárút egyre többen mentek ki egy 

kicsit tekerni. Sok fiatal oda beszélt meg találkát, párjával, barátaival. A családok 

találkoztak egy kis közös bringázásra, ami alatt a lányok a napi érdekes híreket is meg 

tudták beszélni. 

A környezet jól megfigyelhető, hiszen a sebesség alkalmas erre, és csendesen lehet 

közlekedni az élőlényeket nem megzavarva. Jobban esik, mint a gyaloglás hiszen 6-8-

szor akkora távokat teszünk meg ugyanannyi idő alatt és még el sem fáradunk annyira. 

A növényeket jól meg tudjuk figyelni ennél a sebességnél, persze az alapos 

megfigyeléshez megállva esetenként. Ugyanerre autóban, vagy motoron nincs 

lehetőségünk, mivel a növényekből csak elsuhanó zöldet látunk, vagy túl messze van 

ahhoz, hogy észrevegye a motorizáltan közlekedő ember. Számtalan esetben 

tapasztaljuk, hogy a madarakat, vagy a nagyobb vadakat – őzeket, nyulakat – a bringás 

jobban meg tudja közelíteni, figyelni, mint a hangosan érkezők, vagy a lassú 

gyalogosok.  

A legolcsóbb közlekedési eszköz a beruházás és a fenntartás szempontjából is. Minden 

igényszinten, minden árkategóriában elérhető szinte bárhol. Nem véletlen, hogy a 

legszegényebb országokban is a legtöbben a biciklit használják a közlekedésre. Elég 

csak az Ázsiai országokra gondolni. Már itthon is a Tesco gazdaságos vonalon 80-100 € 

körül új és szabályosan felszerelt biciklit lehet venni, használtan, „kéz alól” 30-50 €. A 

használt bringákkal ugyanakkor sokszor a fekete gazdaságot erősítik a vásárlók, mivel 

sok közülük „nyugatról” (persze lehet csak Nyugat-Magyarországról) származó lopott 

bicikli. A másik oldalon viszont aranyos volt, amikor jól szituált bringás bizonygatta, 

hogy már nem használ drága gumikat a rossz utakon, „40-től többet nem ad ki egy 
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felnire sem”. A környéken lakó bicikliző emberek többsége alig költ többet a komplett 

biciklije megvásárlására. Viszont el kell ismerni, hogy minőségi bringát már 250-300 €-

ért gond nélkül lehet venni. Fenntartásra nem kell költeni sokat, csak a kopó 

alkatrészeket cseréljük, ami évente alig 5-10 € kiadás, de többnyire még annyi sem. 

Nem igényel szakszervizt, pár filléres szerszámmal és egy kevés kézügyességgel egy 

tizenéves is magának meg tudja oldani a szervizelést. A bonyolultabb beállításokat is 

kis összegért megcsinálja egy minden kisebb városban megtalálható szerelő. Akár túrán 

is pár szerszámmal gond nélkül megoldhatók a kisebb javítások, beállítások. 

A kerékpáros infrastruktúra kiépítése viszonylag olcsó, 30–50 millió Ft-ba kerül 1 km 

önálló kerékpárút kiépítése. A kerékpárutak számos típusa kapcsolható más közlekedési 

infrastruktúrához még kisebb ráfordítással. Bármely közlekedési infrastruktúra-

fejlesztést nézzük, a legkisebb befektetéssel lehet elérni a legnagyobb elégedettséget a 

gyalogos közlekedést nem tekintve. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a kerékpárutak 

kiépítésének költsége is megnövekedhet a tervezési terület akadályainak áthidalása 

során. 

A kerékpáros közlekedés helytakarékos: Egy személygépkocsi helyén hat kerékpár tud 

parkolni, egy forgalmi sávon mintegy hétszeres mennyiségű kerékpár tud áthaladni, 

kereszteződésben felállni. Elég csak egy távol-keleti városi utcaképre gondolnunk, hogy 

igazolva lássuk ezen állítást komolyabb számítások nélkül is. 

2 
A kerékpározás csökkenti a fosszilis energiahordozóktól való függőséget és a 

légszennyezést: A „Bringázz a munkába!” 2008. évi tavaszi akció során, a kampány 

ideje alatt a kerékpárosok közel 170 ezer kg CO2 kibocsátásától kímélték meg a 

környezetet. 3 
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A leírtak alapján állítjuk, hogy a kerékpár a közlekedés legkörnyezetbarátabb, 

legemberközelibb eszköze a gyaloglás mellett.
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Miként készült ez a munka 
 

Ismét csak szeretnénk idézni a jelen tanulmány előzményét jelentő helyzetfelmérés 

kezdő gondolatait. „A Szatmári térséget már számtalan elemzés vizsgálta különböző 

szempontok szerint. A közlekedés szempontjából történő vizsgálódások főként a gépi 

meghajtású közlekedési eszközöket vizsgálták és a közlekedés szervezés szempontjából 

vették górcső alá térségünket. Helyzetfelmérésünkben a térség egyik 

legdemokratikusabb és főként legfenntarthatóbb közlekedési módjának jelen pozícióit 

igyekszünk felmérni.  

A projekt mintegy előkészíti későbbi fejlesztési projektek létrejöttét. A projekt ciklus 

menedzsment módszerét alkalmazva mintegy kovásza kíván lenni a kerékpáros 

közlekedés fejlesztésére irányuló, ezt követően a beavatkozási területen létrejövő 

projektek számára.  

A projekt egésze biztos támpontot és egymás tevékenységeinek ismeretét igyekszik 

biztosítani. Közel hozzuk egymáshoz a partnereket, megismertetjük céljaikat és 

elképzeléseiket, terveiket. Ezáltal elkerülhetővé válik párhuzamos projektek létrejötte és 

egymást erősítő tevékenységek valósítják meg az érintettek céljait és ezáltal közös 

célunkat: térségünk fejlesztését!” 

 

A projektben biztosítjuk a részvételt az érintettek számára és lehetővé tesszük későbbi 

partnerek csatlakozását ezáltal összefogva a tenni akaró embereket és bevonva, 

integrálva a később csatlakozókat közös célunk a kerékpáros közlekedés fejlesztésének 

megvalósítására irányuló tevékenységekbe. 

A kerékpáros közlekedés fejlesztésének folytonosságát és fenntarthatóságát biztosítja a 

széles körű együttműködés és minden ami a partnerek bevonását és céljaik integrálását 

elősegíti. 

A munka szakmaiságának minél teljesebb biztosítása érdekében bevontunk közlekedési 

mérnököket, államigazgatási, hatósági munkát végző szakembereket, környezetvédelmi 
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és ifjúsági munkát végző személyeket. Ez mind a programban szervezett konferenciák, 

workshopok kapcsán, mind a tanulmány készítése során fontos szempont volt 

számunkra. 

Az elemzések és a tanulmány készítése során a logikai keretmódszer alkalmazásával 

végezzük munkánkat. A módszer eszközeit konzisztensen alkalmazzuk a projekt 

folyamán és a későbbi projektek integrálását ez nagyban segíti. 

A cél eléréséhez vezető eszközöket integráltan vizsgáljuk a beavatkozási terület 

szereplőitől a településeken át, a kistérségeket, a megyéket és a két ország, valamint az 

Európai Unió vonatkozó stratégiáit és beavatkozásait figyelembe véve. 

A projekt partnerségét kiterjesztjük a beavatkozási terület szereplőinek széles körére.  

A projekt amelynek keretében a helyzetfelméréseket és a tanulmányt  készítjük kiterjedt 

a két ország – Magyarország és Románia – szomszédos térségeinek településeire 

partnerségünk munkája keretében.  

Két típusú felmérés készült. Egy részről a területfejlesztés szemszögéből, márrészről a 

kerékpározási szokások szemszögéből vizsgáltuk a jelen helyzetet. Ezáltal képet 

nyertünk a kerékpározás fejlesztését célzó elképzelésekről és az azt erősítő 

kezdeményezésekről, valamint más oldalról a kerékpárosok igényeiről és elvárásairól. 

Felmérésünkben a két ország 24 településén végeztük munkánkat. Magyarországon a 

két kistérség 16 településén vizsgáltuk a kerékpáros közlekedés helyzetét. Figyelemmel 

voltunk a térség, település és területfejlesztés szereplőinek elképzeléseit tükröző 

dokumentumokra. A jogalkotó önkormányzatok, valamint társulásaik szabályozási 

munkáját tükröző rendeleteket és döntéseket is megvizsgáltuk, a fejlesztési lehetőségek 

feltárása érdekében.  

Az érintettek azonosítását követően információ gyűjtést kezdtünk az érintettek céljairól 

a projekt célja tekintetében.  

Ennek keretében Romániában az önkormányzatokat kérdőívvel kereste meg a romániai 

partnerrel együttműködő Agenda Setting KFT. Az önkormányzatoktól a településen 

lévő kerékpáros célpontokra irányuló adatgyűjtést végeztek. Ezt egy 75 főből álló 

reprezentatív mintában kérdezőbiztossal segített kérdőíves adatfelvétel követett, 

melyben a kerékpárral gyakran közlekedő személyek képezték a célcsoportot. 
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Idézve az ott készült összefoglalóból: 

„.Az így kutatott eljárásokat, szükségleteket és állásfoglalásokat az érdekelt helyi 
önkormányzatok későbbi határozatainak/döntéseinek megalapozásában lehet felhasználni akkor 
amikor majd lehetőség nyílik a megyénkbeli jelenlegi kerékpárút hálozat fejlesztésére és annak 
összekötésére a Magyaroszági kerékpárút hálozattal. 
Annak érdekében hogy egy teljesebb összképet kapjunk a Szatmár megyei szinten található 
turisztikai lehetőségekről, a szociológiai tanulmány keretében összegyűjtött és elemzett adatokat 
kibővítettük –jelen „tracking jelentés” alapján- egyébb, a terepen szerzett/felvett tárgyilagos 
bizonyítékokkal, éspedig:  

1. Az első fázisban elkészült egy adatbázis a projekt által megcélzott településeken 
található fontosabb turisztikai és közhasznú szempontból fontos célobjektumokkal. Ezen 
települések helyi önkormányzatait bevontuk egy kérdőív révén. A kérdőívben meg kellett 
jelölni azokat a turisztikai és kulturális objektumokat amelyek a kerékpárral áthaladók 
számára érdekesek lehetnek, valamint olyan üzleteket vagy étkezési lehetőséget nyújtó 
célpontokat amelyek az adott településen találhatók. Szatmárnémeti esetében 
szelektáltunk pár fontosabb célobjektumot, figyelembe véve azok akadálymentes 
elérhetőséget a kerékpárral közlekedők számára.   

2. Az adatbázis véglegesítése után, áttértünk ezen célobjektumok terepen való 
lokalizálására, valamint fényképek készítésére a lehetséges megálló helyeken. 
Ugyanakkor ezen pontok GPS koordinátái is fel lettek véve. A projekt célkitűzéseinek 
értelmében, ezen műveletek mind az útvonalon, mind pedig a végállomáson el lettek 
végezve.   

A GPS bemérések alapján elkészült a megtett útvonalak nyomjelzése/felvevése és térképen való 
jelölése.”4 

Kérdőívvel végzett adatgyűjtést követő személyes interjúkon történő adatpontosítással, 

valamint terepen végzett, GPS-szel támogatott, térképi, fotózással kiegészített célpont és 

útvonal feltérképezéssel mértük fel a településeket. 

Az adatgyűjtést két lépcsőben végeztük a magyarországi települési önkormányzatoknál 

és társulásaiknál.  
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1. Elsőként 5 részből álló kérdőívet juttattunk el az érintett önkormányzatoknak. 

 

A kérdőív első része a meglevő és tervezett kerékpárutakról kérdezte a települési 

önkormányzatokat, és az ehhez kapcsolódó pályázatokról, beruházásokról. 

 

A kérdőív második része a kerékpározáshoz rendelkezésre álló infrastruktúrákról, 

ezekhez kapcsolódó tervekről kérdezte az önkormányzatokat. 

 

A kérdőív harmadik része a kerékpározás kapcsán tervezett kampányokról, 

rendezvényekről, eseményekről tett fel kérdéseket. 

 

A kérdőív negyedik része a kerékpározáshoz kapcsolódó területekre vonatkozó 

település szintű, térségi szintű szabályozási dokumentumokról kérdezte az 

önkormányzatokat. 

 

A kérdőív ötödik része a településeken és környezetükben lévő és a kerékpározás 

szempontjából fontos helyekről kérdezett. Ezeket a település vonatkozásában, és más 

partnerektől kapott információk alapján igyekeztünk magunk is kiegészíteni ezáltal 

minden szereplőt bevonni az információgyűjtésbe. Ha egy célpont kapcsán nem tudtak 

pontos információkat biztosítani, de tudták, hogy az érdekes vagy fontos lehet a 

kerékpározóknak (például egy magánkézben levő kályhagyűjtemény található a 

településen, de nem tudják pontosan, hogyan és mikor lehet megnézni, de tudják, ki 

üzemelteti), kértük adják meg annak a személynek a nevét és az általuk ismert 

elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail, bármi), ahogyan vélhetőleg utol tudjuk érni. 

Igyekeztünk példákkal gondolatébresztő módos az érdekes helyek meghatározására 

ösztönözni a megkeresetteket. (pl: „ilynek lehetnek még a templomok, múzeumok, 

magángyűjtemények, tornapályák, szálláshelyek, boltok, kocsmák, védett fák, 

horgásztavak, pihenőhelyek, parkok és még sok más, amit Önök annak gondolnak.”) 
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2. Az adatgyűjtés második részeként munkatársaink a kérdőívek kitöltése és 

visszaküldése után megkeresték a települési önkormányzatok képviselőit, amennyiben 

az adatok alapján egyeztetés, pontosítás vált szükségessé. A kérdőív kitöltése kapcsán 

felmerült kérdések megválaszolása és a felmerült észrevételek, javaslatok rögzítése 

érdekében kapcsolattartási címeket és elérhetőségeket adtunk meg, melyen folyamatos 

ügyelettel biztosítottuk a kérdések megválaszolását. Így mind a munkánk kapcsán 

felmerült, illetve a kérdések kapcsán felmerült véleményeket figyelembe tudtuk venni. 

A kérdőívekre adott válaszokat, adatokat rögzítettük egy több szempontból feldolgozott 

adatbázisban. Az adatbázis elemzését, a kapott válaszok csoportosítását követően 

hoszabb szöveges és grafikus értékelés elkészítésével végeztük. Figyelemmel voltunk a 

kérdések, majd az elemzés elkészítésénél, hogy a terület szereplőinek erős és gyenge 

pontjait, lehetőségeit és veszélyeit azonosítsuk a SWOT elemzés módszerét alkalmazva. 

 

Az adatgyűjtéssel párhuzamosan elkezdtük az érintett települések kerékpározásra 

használható útvonalainak feltérképezését GPS készülék segítségével kerékpáron. A 

településeket összekötő útvonalakat elsősorban a turisztikai, szabadidős kerékpározás 

szempontjából mértük fel. Ennek oka, hogy a hivatás célú forgalom, azaz a munkába 

járás kapcsán érdekes útvonalak elsősorban a lakás és a célpont között, általában 

közúton haladva helyezkednek el. Az általunk felvett útvonalakat (track) ábrázoltuk 

interneten elérhető alkalmazással is. A feltérképezés során a települések kerékpáros 

célpontjait is felvettük GPS koordinátákkal. Ezekről a célpontokról fotókat is 

készítettünk, melyeket a célpontok internetes térképére is feltöltöttünk. A célpontokat 

adatbázisba foglaltuk a főbb tudnivalókat is elérhetővé téve ezáltal a célpontokról. A 

célpontok kiválasztásánál turázási tapasztalatunk és az érintettekkel folytatott 

adatgyűjtés volt segítségünkre. A használt alkalmazással készített útvonalak mintáját a 

mellékletben mutatjuk be. 
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1. ábra Az internetes alapon működő aTrip nevű programmal dolgozzuk fel az 

útvonalakat. 

 

A kerékpárosok körében kérdőíves vizsgálatot folytatott partnerünk. A cél a 

kerékpárosok elvárásainak és szokásainak megismerése volt. A kérdőíves felmérés 

során 75 személy válaszolt a kérdezőbiztos által feltett kérdésekre. Kerékpárral 

közlekedő emberek voltak a megkérdezettek, hiszen a kerékpárosok szokásai, elvárásai 

és attitűdjei iránt érdeklődtünk. Fontosnak tartottuk, hogy a kerékpáros közlekedés 

fejlesztésében tett javaslatainknál nagy mértékben vegyük figyelembe azok elvárásait, 

akik már aktívan használják a meglévő infrastruktúrát. A felmérés számos új 

információval szolgált és megerősítette azt mérhető módon, amit tapasztalt 

túraszervezők állítottak. Ugyanakkor új kérdések is felvetődtek és ezek elemzése új 

szemszögből világította meg számunkra is a kerékpározók magatartását, elvárásait. 

Reméljük, hogy ezáltal még inkább nekik tudunk fejleszteni, mondhatni nekik tetsző 

módon. 

A kérdőívek összegyűlése után azok elemzése következett főként szociológai, 

területfejlesztési szempontból közelítve meg az összegyűlt és rendszerezett 

információkat.  
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Az érintettek és céljaik megismerését ezen információk elemzése követi. Ennek során 

vizsgáltuk az érintettek attitűdjeit stratégiai célunk a kerékpáros közlekedés fejlesztése 

szempontjából. Ezek az attitűdök – vagy, ahogy Márkus Béla fogalmaz „az adott érintett 

támogatásának mértéke” – lehet blokkoló, semleges, támogató.5 Nem lehet ez meglepő 

számunkra. Vannak olyan érintettek, akik számára más fejlesztési célok sokkal 

fontosabbak, ezért semleges számukra célunk, vagy akár bizonyos szempontból 

ellenérdekeltek is céljainkkal, tehát blokkolhatják kezdeményezéseinket. Mivel úgy 

gondolom, hogy céljainkat úgy tudjuk legsikeresebben minél nagyobb területen elérni, 

ha egyre több érintettel működünk együtt, ezért igyekszünk megváltoztatni pozitív 

irányban az érintettek hozzáállását. Ha együtt akarunk működni minél több érintettel, 

akkor alapvetően fontos, hogy a különböző pozícióban lévő és így 

kezdeményezéseinkre különböző mértékű hatást kifejteni tudó érintetteket ilyen 

szempontból alaposan megismerjük. A megismerés érdekében végezzük elemzésünket.  
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A projekttel érintett szereplők elemzése. 
 

Az érintettek különböző hatást tudnak projektünkre, céljainkra kifejteni. Ennek 

megfelelően, ahogyan, azt Márkus Béla megfogalmazta az érintettek lehetnek a projekt 

által előidézett változásokra nagy, közepes, vagy kicsi befolyással. Ugyanakkor az 

érintettek egzisztenciájára is lehet projektünk befolyása kicsi, közepes, vagy nagy 

befolyással, ami jelentősen meghatározza a projekttel kapcsolatos reakcióik erősségét. 

Az érintettek szerepének elemzését nagyon fontosnak tartjuk célunk előremozdítása 

érdekében. Találkoztunk már olyan esettel, amikor a jó célt egy nem megfelelően kezelt 

érintett ellenállása, közömbössége buktatott el. Az érintettek beavatkozással kapcsolatos 

„kezelése” kapcsán egy példán keresztül mutatom be mire is gondolok. A kerékpáros 

közlekedés fejlesztése kapcsán tervezett kerékpárút építés a 49-es főút mentén a 

településen lakó és a másik településen dolgozó mezőgazdasági munkás 

egzisztenciájára jelentősen pozitív hatással lesz fejlesztésünk, azzal hogy nem kell a 

veszélyesen nagy forgalmú közúton kerekeznie és reméljük ezáltal kevesebb balesetben 

lesz részes és kisebb stresszben tovább él. Az ő személyes hatása a tervezett 

beavatkozásunkra kicsi lesz vélhetően, mivel sem a tervezésben nem vesz részt, sem a 

beavatkozásra irányuló fejlesztéshez történő forrás biztosítást nem befolyásolja. Része 

annak a statisztikának amely a fejlesztési beavatkozás (kerékpárút építés) indokoltságát 

támasztja alá. Pozitívan nyilatkozhat a médiában az elképzelésről, mely esetben már 

erősebb hatást is kifejthet közvetve a döntéshozók véleményét befolyásolva. Az ő 

egzisztenciális érintettsége példánkban magas, de a támogatás mértéke alacsony, vagy 

közepes szinten, de támogató. Esetében a beavatkozás megvalósítása érdekében javasolt 

stratégiánk a kommunikáció útján a beavatkozásunk tervének megismertetése, az ez 

iránti lojalitása növelése továbbra is kommunikáció útján, a tervezett beavatkozás 

megismertetése érdekében szervezhető demonstráción való részvétellel támogatása már 

közepes erősséget is elérhet. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy mint érintettre a 

tervezett beavatkozás nagy hatást gyakorol, de ő a beavatkozásra nem gyakorol nagy 
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befolyást. Esetében fontos, hogy támogató attitűdöt alakítsunk ki megfelelő 

kommunikációval, de ez a kommunikáció nem kell hogy személyesen szólítsa meg, 

irányulhat szélesebb tömeg tagjaként rá, így a rá eső kommunikációs költség alacsony 

szinten tud maradni. Foglalkozunk vele mint érintettel, de sorrendben hátrébb 

helyezkedik el amikor a megszólítás fontossági sorrendjére koncentrálunk. Később 

változhat szerepe, hiszen a használók nélkül nincs értelme a beavatkozásnak. Az 

előkészítési szakaszban alacsonyabb a szerepe, a megvalósítás utáni fenntartási 

időszakban növekszik szerepe. 

A példát folytatva ugyanezen települések közötti kerékpárút építés, mint beavatkozás 

vonatkozásában az érintett megyei politikust mint érintettet is vizsgáljuk. A példában 

szereplő politikus a területfejlesztési kérdésben döntési javaslattal élhet, így a 

beavatkozás megvalósításához szükséges források megszerzésére készített pályázatra és 

így magára a beavatkozásra nagy befolyással lehet. A beavatkozás előkészítési 

fázisában fontos, hogy mint érintettben támogató attitűdöt alakítsunk ki, amihez minden 

bizonnyal személyre szabott kommunikációt kell alkalmaznunk. Vagyis személyesen 

meg kell győznünk tervünk fontosságáról. Egzisztenciálisan nem érinti, vagy csak 

nagyon alacsony mértékben, hiszen egy rövid túrán kívül nem valószínű, hogy többre 

használná az építendő kerékpárutat. Ezen azzal tudunk változtatni, ha egzisztenciális 

érintettségét növeljük, például politikusról lévén szó egy médiaeseményként 

megszervezett átadóval, ahol szavazatokat érhet el. A beavatkozás fenntartási 

időszakában rá már nem számítunk jelentősen, hiszen nem fogja jelentősen használni, 

ezért fontossága csökken a projekt előrehaladtával. Példánkkal arra szerettem volna 

rávilágítani, hogy az elemzés során feltárt attitűdjei az érintetteknek mennyire fontosak 

a sikeres beavatkozás szempontjából, valamint hogy az érintettek szerepe folyamatosan 

változhat a projekt életciklusa alatt. A problémára amit a velük folytatott interakció 

jelent folyamatosan válaszokat kell tudnunk adni. 

Az elemzés elkészítését követően stratégiákat javaslunk az egyes érintettekkel való 

kommunikációra és együttműködésre. Ennek célja a minél pozitívabb attitűd kialakítása 

az érintettekben, továbbá érdekeik megismerésével és figyelembevételével a 
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lehetőségekhez mérten projektünk irányában a kezdeti állapotnál pozitívabb hozzáállást 

kialakítani bennük. 

 
2. ábra. Az érintettek csoportosítása6 

 

A helyzetfelmérés elkészültét és az adatszűrést, rendezést követően az érintettek 

műhelymunkákba történő bevonása történik.  

A műhelymunkának több célja van.  

Meg kívánjuk ismertetni a kerékpáros közlekedés fejlesztése, mint cél szempontjából 

egymással az érintetteket és szempontjaikat, melyek alkalmanként jelentősen eltérőek. 

Másrészt új információkhoz igyekszünk juttatni az érintetteket a cél eléréséhez vezető 

lehetséges módszerekről, utakról. 

Ezáltal igyekszünk integrálni az érintetteket és céljaikat, érdekeiket a kerékpáros 

közlekedés fejlesztése, mint stratégiai célunk megvalósítására irányuló törekvéseinkbe.  

Ez minden az érintettekkel folytatott interakciónk mozgató rugója. Nem szabad álszent 

módon eltagadni, hogy ha akarunk valamit, akkor ennek érdekében folytatunk 

kommunikációt az ebben érintettekkel. Persze egy személyt egyszerre több cél is 

motivál az érinettekkel folytatott kommunikáció során, mindazon által jelen munkánk 

erről a projektről szól, tehát ezt nevezzük meg kommunikációnk céljaként. 
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3. ábra. Az érintettek kezelése 

 

Munkánk során eredményességét nagyban befolyásolja az érintettekkel való 

kommunikáció sikeressége. Hiszen a térség kerékpáros közlekedésének fejlesztése csak 

a térségben dolgozó érintettek munkájának eredményeként képzelhető el. Ezt nem lehet 

csak civileknek végezni. Nem lehet csak kampányokkal kierőszakolni a 

döntéshozókból, még akkor sem ha ezek a kampányok nagy társadalmi 

támogatottságúak, ami lássuk be nem mindig van így. Úgy lehet elérni a célt, ha a 

döntéshozók sajátjukévá teszik ezt a célt. Ha számukra is fontos lesz. Mindegy hogy ők 

konkrétan bicikliznek, vagy sem.  

Az információk rendszerezését követi az előzetes vélemények kialakítása, melyeket a 

helyzetfelmérést megismerve a műhelymunkán résztvevők meg tudnak vitatni és 

véleményüket figyelembe tudjuk venni. 

Az információk elemzését SWOT analízis segítségével végezzük. Az elemzés során az 

adott települések és a térség egésze szempontjából végezzük az elemzést. Ezen elemzés 

megállapításait, illetve azt hogy ezek a tényezők mennyiben befolyásolják a kerékpáros 

közlekedést, illetve annak fejlődését számos erről szóló szakmai tanulmány 
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megismerésével igyekszünk eldönteni. Az elemzés megállapításait, illetve a tényezők 

hatását lehet vitatni és ez volt az egyik célja a műhelymunkának. 

A műhelymunka esetén egy fontos szempont, hogy már helyzetfelmérésünk elkészülte 

során javaslatokat tegyünk a műhelymunkára meghívni javasolt szervezetekre és 

személyekre. Eddigi tapasztalataink során megállapítottuk, hogy a műhelymunka 

működése a kiscsoportos tevékenység esetén működik igazán, hiszen a 10-12 főnél 

nagyobb csoportokban elvész az érdemi kommunikáció lehetősége sok esetben 

tapasztalt moderátor jelenlétében is. A műhelymunkán elhangzó javaslatok rögzítése és 

feldolgozása fontos momentuma a megoldási javaslatok előkészítésének. A 

műhelymunkával kapcsolatosan jelen helyzetfelmérés összegzésében kívánunk 

bővebben foglalkozni. 

A kerékpáros közlekedés fejlesztésére irányuló helyzetfelmérés valójában ezen a ponton 

zárul. Ezt követi az a következő lépés, ami a tapasztalatok elemzését és a megoldási 

javaslatok kidolgozását jelenti. Itt szükséges más tájakon, hasonló területeken már 

működő, vagy csak kipróbált technikák, megoldási öteletek viszgálatával, minél 

szélesebb spektrumot felkínálni a fejlesztés módszereire. Ugyanakkor kijelenthetjük, 

hogy alapos és sokrétű helyzetfelmérés nélkül lehetetlen jó megoldási, fejlesztési 

javaslatokat biztosító tanulmányt készíteni. Jelen helyzetfelmérés tevékenységei erre 

irányulnak. Ennek érdekében vontunk be munkánkba közlekedési tervezőtől, 

esélyegyenlőségi szakemberen keresztül, túraszervezőn át, turisztikai és 

projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkező személyeket és ami a legfontosabb a 

térség terület és településfejlesztőit. Azokat a helyi embereket, akiket a helyi társadalom 

választott meg szószólóinak, képviselőinek. Őket is felkértük, hogy ismertessék meg 

velünk településüket, céljaikat, terveiket. Ez a fejlesztési cél csak ezáltal az összefogás 

által lehet elérhető. 
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Az érintettek bevonása a projektbe. 
 

A helyzetfelmérés elkészültét követően a beszerzett és elemzett információk 

felhasználásával azonosítottuk a projekt különböző aspektusai tekintetében az 

érintetteket. Elképzelésünknek megfelelően többféleképpen közelítettük meg az 

érintettek csoportjait.  

Az érintettek bevonásának egyik módszere az adatgyűjtésbe történő bevonás volt. 

Adatokat adtak meg számunkra, melyeket sokkal több utána járással tudtunk volna csak 

megszerezni. Ezzel ugyanakkor sajátjuknak érezhették kezdeményezésünket. 

Tapasztaltuk azt is természetesen, hogy nem minden megkeresett érintett volt 

közreműködő. Ezért különböző módokat kerestünk a megkeresésekre. Ha tapasztalatunk 

szerint a megkeresésre nem kaptunk választ és több alkalommal sem sikerült felvenni a 

kapcsolatot az érintettel, akkor mást is felkértünk a közvetítésre. Ez néhány esetben 

sikert hozott, de volt akit egyszerűen nem érdekelt a kerékpáros közlekedés fejlesztése 

sem turisztikai (Ki fog majd idejönni?!), sem közlekedési (eddig is azzal járt akiknek 

csak az van, ezután is el fognak járni ahol eddig eljártak…) szempontból. A területen ez 

esetben igyekeztünk mást megkeresni, aki hajlandó volt segítséget nyújtani és 

együttműködni. Több alkalommal az elektronikus levélre nem válaszoló érintettektől 

telefonon kértünk személyes találkozásra lehetőséget, illetve ha erre nem volt lehetőség 

néhány esetben telefonon folytattuk le az adatgyűjtést, tájékozódást. 

A másik módszerként a munkaértekezletre, projekt rendezvényekre történő meghívást 

választottuk. A rendezvényekre való meghíváskor két megközelítést alkalmaztunk.  

Egyrészt szakértőként hívtuk meg az érintettek azon részét, akik a fejlesztések 

infrastruktúrális részében az engedélyezésben hatósági oldalról vesznek részt. Ezeket az 

érintetteket felkértük, hogy az munkaértekezleteken előadóként tájékoztassák a területen 

fejlesztéseket tervezőket tapasztalataikról az engedélyezési eljárások során. Világítsák 

meg álláspontjukat, mely lehetőséget biztosított a résztvevőknek megismerni azokat a 

motivációkat, elveket, melyek a döntések mögött állnak. Ennek során kérdéseket 

tehettek fel az előadóknak, ütköztethették véleményeiket. Ez lehetőséget biztosított 

mindkét oldal számára, hogy hassanak egymás álláspontjára. Megismertethessék és 
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megismerhessék az időnként egy célért dolgozó, de azt más szemszögből megközelítő 

érintettek álláspontjait.  

Másrészt bevontuk az érintetteket információ szerzésbe ezáltal és lehetőséget 

biztosítottunk, hogy megismerhessék egymás céljait és elképzeléseit akárcsak a 

települések között. Hiszen tapasztaltuk azt már sokszor, hogy még egymás mellett lévő 

települések sem ismerik sokszor azt, hogy mit is tervez fejleszteni a szomszéd település. 

Illetve egyik civil szervezet nem tudja, hogy a vele azonos településen dolgozó 

vállalkozó milyen terveket dédelget. Ezeknek a terveknek az egymással való 

megismertetése új együttműködéseket eredményezett.  

A jó gyakorlatok megismerése és megmutatása további cselekvéseket ösztönözhet, új 

projekt ötleteket szülhet. Partnerek találtak egymásra és a jövőben megszülető 

projekteket megalapozó ötletek szökkentek szárba a beszélgetések során. 

Olyan rendezvényeket is felhasználtunk az általunk fontosnak tartott terület 

népszerűsítésére, amelyeken más területen dolgozó partnerek kérték segítségünket 

tájékoztatók megtartásában a térségben végzett munkánk kapcsán. A tájékoztatók során 

ismertettük céljainkat, projektünket, ami lehetővé tette az olyan érintettekkel történő 

interakciót is akikkel korábban nem tudtunk egymásról, illetve nem tudtuk felvenni a 

kapcsolatot. 

A médiával történő kapcsolattartás során ismertettük céljainkat és a velünk történő 

kapcsolatfelvétel lehetőségeit. Ez több esetben honlapunk elérhetőségének ismertetését 

jelentette, ami lehetővé teszi céljaink, projektünk megismerését az érdeklődőknek.  

Az időközben érkezett információkat igyekeztünk minél teljesebb körben feldolgozni és 

folyamatosan frissítve az újonnan megismert szereplőktől származó információk által 

elképzeléseinket. Stratégiánkba folyamatosan beépítettük azokat az információkat, 

amelyek céljaink kiteljesítését elősegítik. 

Véleményünk szerint ezek az interakciók eredményezhetik célunknak a kerékpáros 

közlekedés fejlesztésének minél szélesebb körben történő továbbvitelét. 
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A tervezési területről 
 

Jelen tanulmány Románia és Magyarország 24 településével foglalkozik a határ két 

oldalán összefüggő területen. A helyzetfelmérések Románia és Magyarország határa 

mentén fekvő 16 magyarországi település helyzetével és 8 romániai település 

kerékpárosaival, valamint mindkét országban feltárt célpontokkal foglalkozott. Azért 

ezeket a településeket vontuk vizsgálatunk körébe, mert a jelen projektben tervezett 

kerékpárutakkal kiegészítve a meglévő kerékpárút hálózaton ezek a települések lesznek 

közvetlenül összekötve egy egységes és biztonságosan végigkerékpározható hálózattal, 

illetve a hálózat jövőbeni fejlesztési céljai ezekre irányulnak. 

Jelenleg öt helyen található kerékpárút a térségben, amiből két hosszabb szakasz 

határozta meg a tervezési területet. A leghosszabb kerékpárút 40 km-en 

Szatmárnémetiből indulva a Szamos folyó bal parti töltéskoronáján Csenger érintésével 

éri el a Szamos folyó hídját. Csengerbe kerékpárút vezet a töltéstől a városon keresztül. 

A Szamos hídján átsétálva a kerékpárút a jobb parti töltésen folytatódik Fehérgyarmat 

felé. A másik hosszabb kerékpárút 7 km-en a Szamos-Túr közi zárógát koronáján vezet 

Csengersimától Csegöld felé, majd a zárógát tetején futó közútra csatlakozva 8 km-en 

Zajtáig, ahol a településen körbefutó zárógáton fut tovább 1,6 km-t a vasútállomásra 

bevezető földútig. Ennek a kerékpárútnak a csengersimai kiindulási pontjától kerékpárút 

vezet a határátkelőhelyhez a 49 főút mellett 2,5 km-en. 

Szatmárnémetiben a meglévő kerékpárutak az elmúlt néhány évben kerültek 

megépítésre és kialakításra. Ezek közül a Szamos bal parti töltésén futó út magyar-

román határon átnyúló együttműködés keretében került kiépítésre. Ez a kerékpárút 

jelölte ki projektünk vezérfonalát. A 2012. évben Szatmárnémeti Város Önkormányzata 

és a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság által tervezett kerékpárút a Szamos jobb 

parti töltésén Szatmárnémetitől készült Szamosdara felé futva. Szamosdara 

közigazgatási területén a Szamos jobb parti töltésén a két ország határáig futó 

kerékpárutat 2013. évben készíti el Romániai hazai forrásból Pusztadaróc Község 
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Önkormányzata. A 2012. évben benyújtott pályázatban szerepel a Felső-Tisza vidéki 

Vízügyi Igazgatóság által már korábban az országhatártól Komlódtótfalu területén a 

Szamos töltés tetején a Szamos-Túr közi Zárógátig megtervezett kerékpárút megépítése. 

Ezzel a szakasszal, valamint a jelen projektben megtervezett kerékpárutak 

megépítésével kötnek majdan össze egységes egyben végig kerékpározható hálózattá. 

Jelen projektben két kerékpárutat tervezünk. 

A Romániában tervezett szakasz a Szamos jobb parti töltésétől a Darai-csatorna mellett 

halad a Darai szivattyúteleptől a Peteai határátkelőhelyig. Erről a szakaszról két 

leágazás kerül megtervezésre. Az első a szamosdarai halastavak (Szamos holtág) 

mentén visz be Szamosdara településre ezáltal adva lehetőséget a kerékpárosoknak 

horgászatra, megpihenésre, néhány finom falatra a település vendéglátóhelyein. 

A második leágazás a darai erdőbe segít eljutni a kerékpárosoknak, ahol a Pusztadaróci 

Önkormányzat erdei tornapálya és pihenőhely kialakítását tervezi, ami kitűnő rekreációs 

lehetőség lesz. Ezek a szakaszok egy egységes hálózatot alakítanak ki. A megtervezett 

kerékpárút fő vonala elérhetővé teszi a határátkelőhely által a meglévő kerékpárutakat. 

Ez két okból fontos, egyrészt a meglévő egységes hálózathoz kapcsolja a különböző 

forrásokból kiépülő szakaszokat, másrészt addig is lehetővé teszi a két ország között a 

kerékpáros közlekedést, amíg a schengeni övezethez csatlakozás által a határok bármely 

ponton átjárhatóvá válnak. Tulajdonképpen addig ez az egyetlen szabályos átkelési pont 

a kerékpárutak hálózatában. A leágazó szakaszok által bekapcsolódik több olyan 

célpont is a hálózatba, amely jobban kihasználhatóvá és vonzóvá teszi a kerékpárutakat.  

A Magyarországon tervezett szakasz négy meglévő kerékpárutat kapcsol egyetlen 

összefüggően végigkerékpározható hálózattá. A két hosszabb szakaszt köti össze, 

valamint a határátkelőhely felé futó szakaszt, és a Csengersima belterületén futó 

szakaszt kapcsolja hálózatba. A tervezett kerékpárút 5,2 km hosszan a szamosbecsi 

hídtól indulva a Szamos folyó jobb parti töltésén halad Komlódtótfaluig, ahonnan a 

Szamos-Túr közi zárógát koronáján halad a 49 főút és a zárógáton futó kerékpárút 

találkozási pontjáig. A FETIVIZIG által már megtervezett kerékpárút szakaszokkal 

három ponton éri el a határt, ahol csatlakozik romániai kerékpárutakhoz. 

Magyarországon így kb. 70 km egybefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre. 
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Projektünkben egy kerékpáros bázis is megtervezésre kerül, amely központként 

hiánypótló szolgáltatásokat tud nyújtani a térségbe érkező kerékpárosoknak szervízzel, 

kölcsönzővel, szálláshellyel, pihenési és étkezési lehetőséggel.  
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A tanulmánnyal érintett települések a Szamos folyó mentén annak jobb és bal oldalán, 

valamint a Túr folyó felé tartó un. zárógát mentén fekszenek. A Szatmári-síkon a 

Szamos és Túr folyók által feltöltött agyagos öntéstalajon, egy vízfolyások által 

szabdalt, erdőkkel tagolt, sík vidéken fekszenek egymáshoz közel a települések. A 

felmért terület kb. 35 km hosszú és 15 km széles sávjában fekszik ez a 24 település. Ez 

olyan szempontból határozza meg a tervezést, hogy sok a belterületi szakasz, ahol nem 

minden esetben lehet „kényelmesen” elférve tervezni a kerékpáros közlekedés 

létesítményeit, sok a kiváltás, szűkület… A vízfolyások komoly költségű hidak által 

leküzdhető akadályt jelentenek a tervezés során. Meghatározzák a nyomvonalat, mivel 

nem szívesen vezeti át senki a kerékpárutat egyik oldalról a másikra még ha híd akad is 

közben, mivel itt is jelentős költség a megfelelő kialakítás. A töltések egyszerre 

jelentenek egy kézben lévő és rajta kis költséggel vezethető nyomvonalat, másrészt 

olyan magas műtárgyat (5-8 méterre emelkedik ki a környezetből), amire mind felvinni, 

mind vele keresztezni költséges a kerékpárutat. Ugyanakkor kitűnő kilátást biztosítanak 

a környező tájra és a folyók menti flóra és fauna mindig változatos és érdekes. A talaj 

minősége többnyire kihívást jelent a pályaszerkezet kialakításánál, mivel az agyagos 

talajon annak térfogatváltozásai miatt nehéz jó és tartós utat építeni.  

 

A felmért települések Romániában a Szamos két oldalán Szatmár megyében azon a 

területen fekszenek, amelyet a kiépült és tervezett kerékpárutak érintenek. Vetés 

községhez a Szamos bal partján Óvári és a projekt által nem érintett Decebal település 

tartozik. Vetést és Óvárit érinti a Szamos bal parti árvízvédelmi töltésén 

Szatmárnémetitől Fehérgyarmatig futó kerékpárút, ami Óvárinál éri el a két ország 

határát. A Szamos folyó jobb partján Pusztadaróc községhez tartoznak Szamosdara, 

Pete, és Atya települések. A Szamos folyó jobb parti árvízvédelmi töltés tetején 

Szatmárnémetitől az országhatár felé futó kerékpárút fogja érinteni és az erről a 

határátkelőhely felé lekötő szakasz. Az országhatártól észak felé Atya érintésével 

terveznek kerékpáros közlekedést is kiszolgáló fejlesztést mind a Géci-sűrű, mind 

Peleskén keresztül Zajta felé. Mivel Romániában több települést is érintenek a tervezett 

létesítmények, ezért engedélyezésüket a Szatmár Megyei Tanács látja el. Amennyiben 
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egy tervezett létesítmény csak egy község határain belül kerül tervezésre úgy az 

önkormányzati hatóság engedélyezi azt7.  

 

Magyarországon két kistérségben és egyben járásban fekszenek a települések: a 

Csengeri kistérségben és a Fehérgyarmati kistérségben. Ez annyiban hatott ki 

munkánkra, hogy az építési engedélyezési hatóság a kistérségekhez tartozó települések 

kapcsán a kistérség székhelyén található, ami adatgyűjtésünkre hatott ki, illetve a 

településeken tervezett beavatkozásoknál erre figyelemmel kell lenni. Megemlítendő, 

hogy a közigazgatási változások kapcsán az önkormányzati projektek engedélyezésénél 

építési ügyekben a kiemelt építésügyi hatóság jár el, a vizsgált települések esetében a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala. 

Ugyanakkor változatlanul a vonalas kerékpáros létesítmények engedélyezésében a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének 

Útügyi osztálya jár el, mely a korábbi Nemzeti Közlekedési Hatóság átalakulásával jött 

létre. Az engedélyezésben közreműködő szakhatóságokról a későbbiekben bővebben 

ejtünk szót. 

 

Szatmár megyében az alábbi vizsgált települések helyezkednek el: 

Atea (Atya), 

Dara (Szamosdara), 

Dorolt (Pusztadaróc), 

Oar (Óvári) 

Peles (Nagypeleske), 

Petea (Pete), 

Satu Mare (Szatmárnémeti), 

Vetis (Vetés). 

 

A Fehérgyarmati járáshoz és kistérséghez az alábbi vizsgált települések tartoznak: 

Cégénydányád 

Császló 
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Csegöld 

Fehérgyarmat 

Gyügye 

Hermánszeg 

Szamossályi 

Szamosújlak 

Gacsály 

Zajta 

Rozsály 

 

A Csengeri járáshoz és kistérséghez az alábbi vizsgált települések tartoznak: 

Csenger 

Csengersima-Nagygéc 

Komlódtótfalu 

Szamosbecs 

Szamostatárfalva 

 

A településekre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv rendelkezései 

vonatkoznak. A rendezési tervben szereplő két kerékpárút is mint az országos 

kerékpárút törzshálózat tagja szerepel: a Csengersima-Tiszabecs és a Csengersima-

Országhatár szakaszokon.8 Térségünket, mint a határon túli kapcsolatok szempontjából 

kiemelt jelentőségű települések térségét kezeli a terv. A közlekedési hálózat 

fejlesztésének kiemelt célja: 

 

„A közlekedés költségeinek növekedésével fokozódik az igény a kerékpáros 

hivatásforgalom biztonságos és komfortos feltételrendszerének megteremtésére. A 

kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése ugyanakkor a megye turisztikai 

vonzereje növekedésének is egyik kulcseleme;” 9 
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4. ábra Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve tervezetének 
Közlekedési hálózatok és létesítményeik 10 



 

31 

 

Ezen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu 
 

A Kistérségi Komplex Felzárkóztatási Fejlesztési Programok csak érintőlegesen 

foglalkoznak a kerékpáros közlekedés fejlesztésével. A közlekedés fejlesztésének 

szempontjából nem érintik ezt a közlekedési módot, a turizmus oldaláról megközelítve 

tesznek róla említést, de csak marginálisan. 

A települési rendezési tervek csak általánosságban említik a kerékpáros közlekedés 

fejlesztését legtöbb esetben csak a turisztikai fejlesztést hangsúlyozva. 

A Magyarországon készült helyzetfelmérésben településenként vettük végig a kiindulási 

helyzetet. 

 
5. ábra A tervezési terület legnagyobb részét átfogó kerékpár-útvonal terve egy 

kerékpáros célponttal és koordinátáival. 



 

32 

 

Ezen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu 
 

 

A helyzetfelmérésben feltárt településeket a kerékpáros közlekedés szempontjából 

vizsgáltuk. A helyzetfelmérés egységes szempontok szerint vizsgálta a településeket, és 

a megépült kerékpárutak által lehatárolt beavatkozási területét a projektnek. A települési 

önkormányzatok és más érintett szervezetek részére kiküldött kérdőívekből származó 

információk alapján indultunk el és ezt egészítettük ki a beszerezhető információk 

alapján.  

Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a kerékpáros közlekedés fejlesztése nem 

kizárólag kerékpárutak építését és fejlesztését jelenti. A kerékpáros közlekedés 

fejlesztését jelenti minden olyan beavatkozás, amely ennek a közlekedési módnak a még 

nagyobb arányúvá válását eredményezi. Lehet az akár kampány, rendezvény (amelyet 

bizonyos létszám fölött be kell bizony jelenteni), marketing eszköz vagy egyesülés, 

oktatás, szolgáltatás megszervezés, kiépítés vagy építmény felépítés. Azok a 

beavatkozások, amelyek a kerékpáros közlekedés fejlesztéséért tesznek lehetnek 

akármely személy, vagy szervezet tevékenységei. 

Igyekeztünk minden olyan körülményt vizsgálni amely a kerékpáros közlekedés 

fejlesztésére hatással lehet, hogy ezek figyelembe vételével tehessünk a 

munkaértekezleten elhangzottakat is figyelembe véve a tanulmányban javaslatokat. 

Mindazonáltal tudjuk, hogy nem mondhatjuk meg mi a teendő, hogy mindenütt 

tökéletes legyen a kerékpáros közlekedés helyzete. Javasolni szeretnénk és néhány 

olyan problémára felhívni a figyelmet ami alapján ötletek születhetnek és ezek 

költségigénye is könnyebben meghatározható esetleg. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a kerékpáros közlekedés a település szerkezet és 

a térség hagyományai, valamint a társadalom vásárlóereje által meghatározott módon 

létezik nagyjából egységesen a vizsgált terület településein. A hosszú évtizedek alatt 

kialakult szokásokat gyors intézkedésekkel nem lehet megváltoztatni, de lehetőségünk 

van a közlekedő emberek komfortérzetének javítására. Lehetőségünk van a rossz 

beidegződéseknek a fiatalokon keresztül és a rendőrség segítségével történő apránkénti 

megváltoztatására. A szemlélet formálással a döntéshozókat is abba az irányba tudjuk 

befolyásolni, amely a kerékpáros közlekedés népszerűségének növelése érdekében hat. 
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Szükséges a kialakuló elképzeléseket a települések fejlesztési dokumentumain is 

átvezetni a lehetőségekhez mérten.  

Ha ezt az alapot közös munkával – átérezve a felelősséget a problémák kezelése és a 

lehetőségek kihasználása kapcsán – továbbgondoljuk, akkor egy olyan dokumentumot 

kapunk ami segít a cél eléréséhez vezető eszközöket megtalálni és a szükségs források 

mértékét meghatározni. Tesszük ezt úgy, hogy a párhuzamos, egymást kioltó akciók 

száma csökken, viszont az egymásra épülő, egymást erősítő fejlesztések száma 

növekszik. Az egymást erősítő intézkedések pedig sokkal hatékonyabban fogják a 

fejlesztési cél elérését segíteni, mint amit külön-külön valaha is el tudnának érni az 

érintettek. 
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Beavatkozások a kerékpáros közlekedés érdekében. 
 

A kerékpáros közlekedés fejlesztése érdekében tehető és teendő cselekvések igen 

szerteágazóak. Nincsenek sem szervezethez kötve, hiszen magánszemélyek is tehetnek 

ezért, sem hatalmas összegek elköltése nem szükséges. Hogyan is állíthatjuk ezt? 

A magánszemélyek azok akik szervezeteket alakítanak és szervezetek arculatát 

formálják mondhatnánk. Azonban ennél sokkal kisebb léptékben is el lehet indulni. A 

magánszemélyek azok, akik példamutatással formálják a fiatalok, vagy akár kortársaik 

szemléletét például azzal, hogy munkába járáshoz használják a biciklijüket. 

Magánszemélyek azok akik elmondják beszélgetések során, hogy milyen jó 

kerékpározni, mennyi élményt kapnak, milyen jól érzik magukat kerékpározás közben. 

Magánszemélyek a tanárok, akik a fiataloknak programokat szervezhetnek iskolai 

időben és azon kívül is. Hiszen egy kerékpáros iskolai kiránduláshoz viszonylag 

kevesebb pénz, de komoly elhatározás és szervezés szükséges. Példamutatás az is, 

amikor szabályosan felszerelt kerékpárokat adunk oda csak gyerekeinknek, vagy 

családtagjainknak. Magánszemélyek vesznek részt és mennek el azokra a 

rendezvényekre, megmozdulásokra, demonstrációkra, amelyek a kerékpárosokért 

kerülnek megszervezésre és a kerékpárosokért kerülnek megrendezésre. 

Magánszemélyek azok, akik a bicikliken ülnek sohasem szervezetek, vagy 

önkormányzatok. 

A szervezetek számos eszközt tudnak alkalmazni és teremteni a kerékpározás 

lehetőségeinek fejlesztése érdekében. Forrásokat tudnak mobilizálni, amit a 

magánszemélyek nem tudnak lehívni például pályázatokon keresztül. Szervezet a civil 

egyesület, az egyház, az önkormányzat, a bringázással foglalkozó cég is üzemeltessen 

kölcsönzőt, szerelő műhelyt és alkatrész boltot vagy kempinget. A magánszemélyek 

szervezetekbe tömörülve egyesíteni tudják erejüket, tudásukat, idejüket, illetve 

egyszerűen a tömeges nyomásgyakorlás erejét. Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy 

szükségszerű, hogy szervezeteken keresztül tegyünk közös célunkért mert mint a 

mondás tartja: Egységben az erő! 
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A beavatkozások számos területen hatnak. Társadalmilag, gazdaságilag, területileg. 

 

Kampányok, demonstrációk 

 

A beavatkozások leginkább szem előtt lévő módja, amikor valamely szervezet 

demonstrációt szervez célja, esetünkben a kerékpározás és a kerékpárosok érdekében. 

Példaként említhetjük az országos rendezvénnyé magát kinövő, sőt azóta fővárosunkban 

már le is fújt Critical Mass-t. De most álljon itt néhány példa kampányokra, melyek 

minél inkább megjelennek vidékünkön annál jobb lesz mindannyiónknak. 

 
A 2009-es őszi budapesti Critical Mass plakátja. forrás Wikipedia 

Illetve a 2012-es őszi Critical Mass lefújását követően született logó. 

 

Critical Mass 
Ez eredetileg egy kerékpáros városi túrának indult amit azért tartottak, hogy ezáltal 

rámutassanak és megmutassák mennyire nem kerékpáros barát hely egy város, annak 

közlekedésével. A Critical Mass nem egy közvetlen akció, hanem inkább egy városi 

kerékpártúra, amely során egy kihirdetett találkozóhelyen összegyűlnek a kerékpárosok 

és együtt eltekernek a város egyik pontjából a másikba. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2009
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
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Magyarországon áprilisban, a Föld napján és szeptemberben az európai autómentes 

napon két nagyobb felvonulást is tartottak. A Critical Mass felvonulások során egy 

kihirdetett útvonalon (általában rendőri biztosítással) végigkerekeznek az összegyűltek. 

Gyakori, hogy kereszteződésekben, vagy a célban megállva a résztvevők fejük fölé 

emelik kerékpárjaikat, ezzel felhívva a figyelmet ezen közlekedési forma 

létjogosultságára, illetve hátrányos helyzetére.11 

 

Mindenki gyalogosnak születik kampány  

A Magyar Kerékpárosklub a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által szervezett 

„Mindenki gyalogosnak születik” kampány keretében elkészített és nyilvánosságra 

hozott egy rövid videót, aminek célja felhívni a figyelmet arra, hogy a járda nem 

járművek közlekedésére való. 

A Magyar Kerékpárosklub évek óta azon dolgozik, hogy városainkban, településeinken 

végre megteremtődjék a kerékpáros közlekedés összes feltétele, ezen belül elsősorban a 

szükséges infrastruktúra. Ennek hiánya vagy éppen nem megfelelő kialakítása (például 

járdára festett sárga csíkok) nem csak hogy nem segíti a kerékpáros közlekedés 

kívánatos fejlődését, de még új veszélyhelyzeteket is teremt az amúgy is 

konfliktusokkal terhelt közlekedésben. 

Ma, amikor egyre többen választják a kerékpárt közlekedési eszköznek, napi probléma a 

járdán kerékpározás. Gyalogosok kerülnek veszélybe vagy ijednek meg, ráadásul – a 

tévhitekkel szemben – a kerékpáros sincsen nagyobb biztonságban. A legtöbb 

kerékpáros baleset éppen a járdák és az utak kereszteződésében történik. Ezt a 

http://mindenkigyalogos.hu/


 

37 

 

Ezen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu 
 

problémát végleg megoldani, megszüntetni elsősorban a tervezők és a települések 

szakmai vezetőinek a feladata és felelőssége. A Magyar Kerékpárosklub e mellett 

feladatának tekinti a kerékpárral közlekedők viselkedésének, közlekedési 

magatartásának megváltoztatását. 12 

 

Európai Autómentes Nap – szeptember 22. 
Mozdulj a jó irányba! Európai Autómentes Nap címmel már környezetünkben is 

megrendezésre került két településen is a kerékpáros közlekedést népszerűsítő kampány. 

2012. szeptember 22-én az országos kampányhoz Fehérgyarmat és Csenger 

csatlakozott. 

 
A Fehérgyarmaton megrendezésre került programok plakátja. 

 
„Európai Mobilitási Hét 2012” Szatmárnémetiben (és Vetésen) Csengerrel közösen 
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Az Európai Mobilitási Hét alkalmával, melynek idei jelmondata, „Mozdulj a jó 

irányba!”, a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökég (APM) szeptember 23-án 

kerékpáros felvonulást és kajakos túrát szervez a Szamos mentén, hogy népszerűsítsék 

ezeket a környezetbarát közlekedési eszközöket. Az esemény szervezésében 

közreműködik a Szatmár megyei kormánybiztosi hivatal, a Szatmár Megyei Tanács, 

Szatmárnémeti, Vetés és Csenger polgármesteri hivatalai, és a vásárosnaményi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. A résztvevők reggel 9 

órakor találkoznak Szatmárnémeti új központjában. Onnan indulnak el biciklivel a 

Szamos töltésén és Óvári mellett érkeznek a töltésen a magyar határhoz, amelyet 

ideiglenesen megnyitnak a rendezvény ideje alatt. 13 

  

 
A Bringázz a munkába! kampány célja, hogy népszerűsítse a mindennapi kerékpáros 

közlekedést. A 2008 óta évente két alkalommal, tavasszal és ősszel megrendezett 5 

hetes kampányban alkalmanként átlagosan több mint 10 ezren bringáznak munkába. 

2008 ősze óta a Magyar Kerékpárosklub a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 

(korábban GKM/ KHEM) együttműködésben szervezi a Bringázz a munkába! 

kampányt. 

A játékban minden magánszemély ingyenesen vehet részt. A részvétel feltétele a 

bam.hu/bringazzmunkaba.hu oldalon megtett regisztráció. A résztvevők a játékban való 

regisztrációval automatikusan elfogadják a játékszabályt. A játékszabály megszegése 

automatikusan érvényteleníti az adott résztvevő nevezését! 

A céges megmérettetésben a szervezetek méretük szerinti kategóriákban versenyeznek; 

a munkahelyen dolgozók létszámának igazolásához vállalati nyilatkozat beküldése 

szükséges. Az iskolák nyilatkozatai szintén szükségesek az iskolák közötti 

megmérettetéshez.14 
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A közlekedésben is, mint minden másban, a gyerekek a legnyitottabbak az új 

gondolkodás befogadására. Szeretnénk a fenntartható közlekedést elterjeszteni 

hazánkban, ehhez szükséges a gyerekek oktatása, és rajtuk keresztül a szüleiké. A 

"Bringázz a Suliba!" kampányunk ezt segíti, arra szoktatja a családokat, hogy az 

iskolába nem kell autóval járni, használható erre a kerékpár is. 

A Bringázz a Suliba kampány keretében általános iskolás gyerekek reggelente iskolába 

menet „bringavonatokhoz” csatlakozva vidám menetben eltekernek az iskoláig. A 

bringavonatokban a gyerekek sorban egymás után kerékpároznak, a sort egy-egy szülő 

vezeti illetve zárja le; a bringavonatosok a projekt leendő arculatának megfelelő pólót, 

sapkát viselnek, a biciklijükön kis zászló. 

A program …egy hosszú távú munka mintaprojektje, melynek célja a szülők 

ösztönzése, hogy a gyerekeik iskolába vitelekor a lehetséges közlekedési módok közül 

gyakrabban válasszák a kerékpárt, ezáltal a kampány a kerékpározást, mint aktív 

közlekedési módot minél szélesebb körhöz eljuttatva népszerűsítse.15 

 

Kerékpárral csak tíz perc 
 

A kerékpár a városok ideális közlekedési eszköze. 10 perc biciklizéssel 20 

négyzetkilométernyi területet nyílik meg előttünk. A blog arra szeretne példákat 

mutatni, hogy mit intézhetünk el 10 (néha egy kicsit több) perc kerékpározással 

Budapesten és vidéken. 

…kényelmes 15 km/h átlagsebességgel számolva. Így egy irányban 2,5 km tehető meg 

10 perc alatt, ami egy 20 km2-es kör sugarát képezi. 
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Az ötlet nem tőlem származik. A németországi Offenbach városában népszerűsítették 

ilyen formában a kerékpározást. Az eredeti kiadvány szerkesztői kihangsúlyozták a 

gyorsaság mellett, a  csendes és környezetbarát üzemmódot, valamint a napi mozgásban 

játszott szerepet is. 

Budapest mérete persze meghaladja Nauruét, de 10-20-30 perc bringázással rengeteg 

mindent el lehet itt is intézni. A blog a jövőben erre szeretne példákat bemutatni, 

természetesen azzal (a nem rejtett) szándékkal, hogy minél több embert ültessen át 

legalább próba szintjén a kerékpárra.16 

 

Bebiciklizés 
A kezdeményezés keretében kevésbé gyakorlott biciklistákat szeretnénk rövid elméleti 

és gyakorlati oktatás révén több bátorsággal felvértezni és ezzel hozzájárulni a 

kerékpározás mint mindennapi közlekedési alternatíva elterjedésének elősegítéséhez és 

kultúrájának széles körben történő megteremtéséhez. 

 

Szatmári Templomok útja kerékpártúra 
Szintén a környzetünkben megvalósuló kerékpáros program a Cégénydányádi Szamos-

feszt keretében minden évben megtartott Szatmári Templomok útja kerékpártúra, 

melynek keretében a Szamos mentén fellelhető középkori templomok sorát látogatják 

végig a résztvevők Cégénydányádról indulva. 

 

Mint látható a felsorolt példákból, számos rendezvény és kampány kerül szervezésre 

minden évben, folyamatosan bővítve a kínálatot. Ezeket a rendezvényeket azok a 

szervezetek fogják össze, melyek magukénak érzik a kerékpáros közlekedés fejlesztését. 

A rendezvények kampányok lehetőséget adnak egy-egy problémára történő felhívásra 

(Critical Mass), vagy egy helyes gyakorlat terjesztésére (Bringázz a munkába, suliba 

kampányok), illetve egy létező probléma gyakorlati orvoslására (Bebiciklizés). 

A kampányok óriási előnye, hogy amit egyedül nem trendi csinálni, vagy csak nem 

látszik, azt így már csatlakozva egy kampányhoz, használva logókat vagy más 

megkülönböztető jegyeket menő dolog lesz, amit jó felvállalni. 

http://picasaweb.google.hu/saganbp/10percbringa#5441902100150078370
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Az itt felsorolt beavatkozások főként társadalmilag hatnak, bár ezek alapján indul el 

számos más beavatkozás is, hiszen nemcsak igény teremtődik rájuk, hiszen az talán 

korábban is megvolt, hanem ez az igény egyszercsak láthatóan megjelenik mindenki 

számára, többek között a döntéshozók számára. Ezeket már politikailag is előnyös lehet 

támogatni, és egyszer csak megszületik a projekt, sőt elnyeri a pályázati támogatást, 

amelyről végül főként politikai döntéshozók döntenek a szakmai bírálat alapján. 

 

A beavatkozások történhetnek gazdaságfejlesztési téren. A kerékpározás általános 

elterjedéséhez, mint minden tevékenységhez szükséges egy szolgáltatói háttér 

kialakulása. Ez alatt a szolgáltatói háttér alatt a kerékpározást segítő kereskedelmi és 

szolgáltató hálózatot értem, mely kiszolgálja a kerékpárosok igényeit. Kerékpár 

szaküzletek, javító műhelyek, kerékpáros oktatás, túraszervezés, kölcsönzők és még 

sorolhatnánk a speciálisan (főként bringások veszik igénybe) és nem speciálisan 

(bringások és mások is igénybe veszik, pl: étkezési lehetőségek, pihenőhelyek) 

kerékpározni akarók igényeire települő szolgáltatásokat. Azért a kialakulás szót 

használjuk a kialakítás helyett, mivel ennek a szolgáltatói háttérnek a létrehozása egy 

olyan közgazdasági folyamat, melyet a piacgazdaságban piaci folyamatok alakítanak. 

Mindaddig, amíg egy tevékenység nem állami feladat a piacgazdaságban, addig az 

állam nem hoz létre ellátó szervezetet, mint például az oktatásra. Ha az állam fontosnak 

tartja a folyamat erősítését, akkor intézkedésekkel segíti. Ma a két országban számos 

pályázati lehetőség biztosítja a gazdasági szféra szereplői számára, hogy olyan profit 

orientált, de akár nonprofit vállalkozásokat indítsanak, melyek ezeket az igényeket 

elégítik ki. Részben ezek a szolgáltatások területünkön adottak, mivel kialakultak már 

az évek folyamán. Ma is lehetséges minden kisebb nagyobb városban (Csenger, 

Fehérgyarmat, Szatmárnémeti) és nagyobb faluban (Rozsály, Jánkmajtis) is kerékpárt és 

ahhoz alapvető alkatrészeket venni. Minden kisebb nagyobb városban van szerelő 

műhely, illetve olyan lehetőség ahol megszerelik a bringákat. Persze a boltok, 

műhelyek, szolgáltatások színvonala eltérő. Tapasztalataink szerint a területen található 

boltok és szervizek a környezetükben jelentkező átlag igények kielégítésére vannak 
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felkészülve. Az árukínálatuk és szakértelmük is ennek felel meg. Komolyabb 

alkatrészekért, illetve komolyabb munkák elvégzésére viszont Szatmárnémetiben már 

találunk megfelelő helyet. Ez természetes folyamat a piacgazdaságban, csak olyan 

terméket és szakértelmet „tartanak raktáron” amire a mindennapokban igény van. 

Ugyanakkor a térségünknek fel kell készülnie arra, hogy ne csak vonzani akarja a 

fizetőképpes keresletet jelentő kerékpáros turistát, de kiszolgálni is tudja azt. Ha a fent 

jelzett beavatkozások meghozzák várt eredményüket és valóban megnő az igény a 

kerékpározásra akkor jelentkeznek a magasabb költségkategóriájú igények is. A kórházi 

főorvos munkába járáshoz, vagy a nagyon jó anyagi helyzetben lévő család gyermeke 

iskolába járáshoz nem feltétlen 30.000 Ft-os (100 €) biciklit fog használni, hanem alig 

70.000 Ft-os (230 €) Shimano Deore XT hajtókarral szerelt épített bringát, aminek 

értéke ugye megbeszélés kérdése. Egy ilyen bringához már nem feltétlen örül a bringás, 

ha autodidakta szerelő piszkálgat esetleg rossz helyen vágva a nem olcsó első villát.  

A vállalkozásoknak kell kielégíteni ezeket az igényeket, illetve egy új napjainkban 

terjedő forma a szociális vállalkozás. Hogy ez mi is pontosan? A szociális 

szövetkezetről már sokan hallottak Magyarországon Romániában még nem támogatott 

vállalkozás forma ez. A szociális vállalkozások nem egyszemélyi tulajdonú, nem profit 

orientált vállalkozások, tagjaikat segítik a foglalkoztatásban, erre fordítják bevételi 

többletüket. Erre az egyesületek jelenthetik az átmenetet Romániában és 

Magyarországon is ebből az irányból erősödhetnek meg. Amiért érdemes használni ezt a 

vállalkozási formát a fejlesztések megvalósításánál az a magasabb támogatási intenzitás 

pályázatok esetén. Ezekkel a pályázatokkal a kevéssé tőkeerős területen 

megvalósíthatóak mindazon alap infrastruktúrális elemek, melyek szerencsésebb 

csillagzatú országokban már kialakultak, vagy a tőkeerős vállalkozások ki tudják 

alakítani. Azok a drága és lassan megtérülő beruházások, melyek nélkül a kerékpáros 

közlekedés fejlesztése nem, vagy csak nehezen oldható meg. Nonprofit Kft-k és 

szociális vállalkozások akár 95-100 % támogatást is elérhetnek beruházásaikhoz, 

fejlesztéseikhez, szemben a profit orientált vállalkozásokkal, akik esetén ez a támogatási 

intenzitás területünkön, mint hátrányos helyzetű, kiemelt szabad vállalkozási övezetben 

65 % lehet. A Csengersimáért Közhasznú Egyesület felismerve, hogy jelenleg sem 



 

43 

 

Ezen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu 
 

kerékpár kölcsönző, sem szerviz vonalon nincs elegendő kapacitás a kerékpárút hálózat 

mentén úgy döntött, hogy jelen projektben megterveztet egy olyan minta kerékpáros 

központot, amit mindezen igényeket, sőt a kerékpárosok minden igényét igyekszik 

kielégíteni. A központ üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseinket lentebb foglaljuk 

össze egyeztetve közreműködő partnereinkkel, akik évek óta ezen a területen 

dolgoznak. 

A kerékpárosok igényeit kiszolgáló létesítmények és szolgáltatások biztosítása egy 

piacgazdaságban a piac szabályai szerint működő gazdasági szereplők, vállalkozók 

feladata. Ez nem torzítja a piaci viszonyokat, ebben az esetben a kereslet és kínálat 

alakítja ki az árat, ami biztosítja a gazdasági fenntarthatóságát a létrejött szolgáltatási 

rendszernek. A fenntebb említettek miatt Románia és Magyarország projekt által érintett 

gazdaságilag nem eléggé fejlett, mondhatni hátrányos helyzetű vidékein, ezek a piaci 

viszonyok és mechanizmusok nem tudnak mindig tökéletesen működni. Ugyanakkor a 

piaci viszonyokba történő beavatkozás tönkre teheti az induló és a terülten dolgozó 

vállalkozásokat. Emiatt meglehetős óvatossággal kell megtervezni a beavatkozásokat és 

együttműködni és egyeztetni az érintett területen dolgozó kerékpározást segítő 

vállalkozásokkal. Ez a projekt ebben is megmutatta, hogy a párbeszéd lehetséges. A 

projekt keretében tartott workshopokon a meghívottak és akik meg is jelentek (mert 

ahogy az Írás mondja: Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. – 

mármint kevesen akik a megjelenést választják ahhoz képpest, hogy ki mindenkit 

hívtunk meg…) egyeztetni tudták tervezett beavatkozásaikat és meghallgathatták a 

térségben iránymutató, mértékadó szervezetek elképzeléseit. 

Úgy gondoljuk, hogy a civil szervezetek, önkormányzatok szerepe a feltételek 

megteremtése és a kampányok, akciók, demonstrációk, rendezvények szervezése. A 

feltételek megteremtése alatt több dolog is értendő. Az infrastruktúra alatt értendő az 

utak, központok, a célpontoknál kerékpártárolók kialakítása, pihenők, tanösvények 

kialakítása. Ezek kialakítása nagy befektetést igénylő, nem megtérülő beruházás, 

melyek némelyikének üzemeltetése ugyanakkor történhet üzleti vállalkozás keretében 

piaci alapon, rentábilis módon. A piaci alapú üzemeltetést a létrehozást követő 

bérbeadással lehet megvalósítani. A vállalkozások sok esetben akkor is tudják 
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rentábilisan működtetni a fejlesztéseket, amikor az önkormányzatok, egyesületek, akik 

alkalmazottakkal tudják működtetni csak komoly ráfizetés mellett képesek erre. Ennek 

oka a másként kialakult szemlélet. A vállalkozásokban dolgozók más kontroll alatt 

állnak és más szemlélettel állnak munkaviszonyukhoz. A vállalkozó elemi érdeke, hogy 

sajátjának érezze a működtetést és a látogatók minél teljesebb megelégedettségére 

végezze munkáját. Az egyesületek tagjai ugyan szívvel lélekkel állnak a mellett az ügy 

mellett, amely érdekében a fejlesztés létrejött, de alkalmazottai már csak vállalkozói 

szemlélettel vezetve tudják jól ellátni a működtetés feladatát. Innen kezdve az 

egyébként nonprofit szervezetnek piaci alapon kell működnie. Erre a legtöbb nonprofit 

szervezet jellegéből adódóan kevéssé alkalmas. Ettől a ponttól ugyanakkor a fentebb 

leírt piaci anomáliákat okozhatják működésükkel egy profit orientált piacon. Saját 

működésüket is veszélyeztethetik egy nem rentábilis működtetéssel, ezért javasoljuk 

inkább a létrehozás és működtetésre átadás koncepció kialakítását. A fentebb leírtakat 

alátámasztja egy példa. Ha egy szervezet akar üzemeltetni egy szálláshelyet, akkor 

ahhoz három műszakban, hétvégén is kell biztosítania a nyitva tartást, ami legalább 4, 

de inkább 5 váltásnyi személyzetet jelent, akiket akkor is fizetni kell ha nincs teljes 

kihasználtsága a létesítménynek. Ezt általában a vállalkozók jóval alacsonyabb 

létszámmal, beugrósokkal, a „csendesebb”, kevésbé forgalmas időszakokban saját 

munkával oldják meg, nem számolva fel túlóra díjat és hétvégi pótlékot maguknak. 

Ezért tudják többek között rentábilisabban üzemeltetni az alacsonyabb kihasználtságú 

létesítményeket is, a magasabb kihasználtságú időszakokról tartalékolva hasznot. A 

vállalkozói haszonból ugyanakkor a bérleten keresztül a létrehozó nonprofit szervezet is 

tud részesülni és ebből fő feladataira megteremteni a forrásokat. 

A szolgáltatások közül sokra igaz, hogy a összefogás szolgáltatók közötti összefogás 

indokolt lehet több szempontból, amiben a nonprofit szféra is indokoltan jelenhet meg. 

A szolgáltatások közül az eszközkölcsönzés az a tevékenység, ahol magára az eszközök 

bérletére egy nagyon jelentős teher rakódik, a szállítás. A kölcsönzés alapvető 

problémája, hogy az eszközre a kiindulási ponttól a célig történő eljutásra szeretné 

használni az igénybevevő. Így a kölcsönzött kerékpárt vissza kell juttatni valahogy a 

bérbevétel helyére. Ez szállítási költséget jelent, ami nagyon jelentős többlet költség. Ha 
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túraszervezés kapcsán veszik igénybe a használók, egy rövidebb egy-két napos túra 

esetén lehet hogy többe kerül mint az eszköz bérlete. Az eszközök szállítása nemcsak 

drága az igénybevevőnek, de növeli az egyébként alacsony környezetterhelését is az így 

történő kerékpározásnak. Ezzel kapcsolatban felmerült annak a módszernek az 

alkalmazása, mely sikeressé teszi a kerékpáros közösségi közlekedési rendszereket. 

Lényegében a kölcsönzők rendszerbe kapcsolását jelentené a kölcsönzők szoros 

közreműködésével. Ez esetben a kerékpáros egyik kölcsönzőből bérelne egy kerékpárt, 

amit bármelyik másik kölcsönzőben átadhatna. Ezen a módon jelentősen alacsonyabb 

díjat kellene beépíteni a szállítás biztosításába, mivel lehetne ütemezni tágabb 

időintervallumban a szállítást és több kerékpárt összevárva növelni a szállítás 

költséghatékonyságát. Ehhez azonban szükséges lenne olyan szintű együttműködés a 

környezetünkben már dolgozó kölcsönzők között, amire jelenleg még a konkurens 

cégek között nincs igazán szándék. A civil szféra azonban ebben mind közvetítő 

szerepet, mind indikátor szerepet betölthet központok kialakításával és ezek között 

ennek a kölcsönző összekapcsolásnak a megkezdésével. Például ha a központok 

üzemeltetőinek kötelezettségként ezt előírja. 

A létesítményeket és szolgáltatásokat ugyanakkor meg kell tölteni élettel, 

kerékpárosokkal, akik használják a létesítményeket és igénybe veszik a szolgáltatásokat. 

A spontán folyamatokat felerősítő marketingre van szüksége vidékünknek. Ennek 

számos módja van. Ezek egyike a jelen projekt. Ugyanakkor míg ez egy „spontán” és 

egyedi kezdeményezés, addig szervezett és rendszeres vonzásra, hírverésre van szükség. 

Ezt a kampányok és rendezvények szolgálják, de csak részben. Ha ezek esetlegesek és 

szervezetlenek akkor nem fognak folyamatosan fennálló és egyre növekvő igényt 

generálni. Szükség van térségünkben a kerékpározást népszerűsítő szervezet folyamatos 

működésére, amely rendszeresen kampányokat szervez az országos 

kezdeményezésekhez kapcsolódva. Szükség van olyan marketinget biztosító 

szervezetre, mely a turistákat idevonzza, növelve a térség bevételi forrásait és felkeltve 

a helyben lakókban is a kerékpározás iránti igényt a pihenés terén is. Ezzel belső és 

külső keresletet generál a vállalkozások számára. Ennek egyik jó módja lehet egy 
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turisztikai desztinációs menedzsment létrehozása a területen. Mi is ez? Itt had idézzek 

egy a témába vágó szakdolgozatból: 

„A desztináció fogalma nem egységes aszakirodalomban az évek során számos 

meghatározás született a témában. 

A WTO 1993-as meghatározása szerint a desztináció definíciója a következő: 

Desztináció: turisztikai attrakciókkal, intézményekkel, szolgáltatásokkal bíró hely, amit 

aturista vagy annak egy csoportja látogatásra kiválaszt, és amit a turisztikai kínálati 

oldalpiacra visz, értékesít. Tehát e szerint a definíció szerint a desztináció fogalma 

kettős jelentéssel bír. Mást jelent a turista számára (úti cél) és mást a turisztikai 

szolgáltatók számára (turisztikai fogadóterület). A kettősség lényege az uticélként és a 

turisztikai termékkínálatként történő meghatározása, mint ugyanazon dolog keresleti és 

kínálati oldala. Első látásra talán nincs jelentősége a két eltérő megközelítésnek, 

ugyanakkor a turisztikai piac működése, az adott turisztikai térség sikere szempontjából 

egyáltalán nem közömbös, hogy milyen magatartási elvre épül a mindennapi fejlesztés, 

menedzselés, értékesítés gyakorlata.”17 

Ez már arra a gondolati sorra vezet, melyet magunk is képviselünk a kerékpározásnak, 

mint turisztikai terméknek vizsgálatakor. Azonban had álljon itt még két 

megfogalmazás, mely más aspektusára világít rá a kérdésnek, ugyanezen dolgozatból: 

„Dr. Knut Scherhag megközelítése (2004) 

A desztináció, olyan földrajzi térség, amelyet a mindenkori utazó úti célként kiválaszt 

magának. Tartalmazza az összes szükséges intézményt/létesítményt, amely az 

elszállásoláshoz, ellátáshoz, szórakozáshoz/tevékenységhez szükséges.” 18 

Rendszert jelent, mely célpontot hoz létre a turistának, olyan nagyot amit már észrevesz 

távolról is.  

„Mint ahogyan az a definíciókból kiderült egy desztinációnak rendelkeznie kell 

elegendő vonzerővel ahhoz, hogy képes legyen önállóan piacra lépni. Egy Balaton parti 

kistelepülés azonban egymaga nem rendelkezik, akkora vonzerővel, hogy képes legyen 

önállóan megjelenni. Mindenképpen valami féleösszefogásra van szükség pl. kistérségi 

szinten. Siófok viszont egymaga is képes elég attrakciót nyújtani, ahhoz hogy sikeresen 

szerepeljen a desztinációk nemzetközi versenyében.”19 
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Ez igaz vidékünkre is. A térség csak együtt tud elég attrakciót nyújtani, hogy idevonza a 

turistákat. Ha ez a térség javaslatunk szerint határon átnyúló módon alakul ki, akkor 

számos közös előnyt tud kínálni.  

„Prof. Dr. Hartmut Luft (2004) 

A desztináció a tulajdonképpeni turisztikai termék. Az ügyfél szemével nézve a 

turisztikai termék nem más, mint egy szolgáltatási láncolat, melynek elemei az oda- 

illetve visszautazást kivéve egy bizonyos térségben lokalizálódnak.”20 

A két ország számos szolgáltatást tud együtt nyújtani. A provinciális vidéket a falvak, a 

repülőteret, szállodákat, kulturális programot folyamatosan, éjszakai élettel együtt 

Szatmárnémeti tud nyújtani. Aki bringázni akar mindkét országból, vagy akár 

távolabbról is érkezhet. A légi, vasúti vagy buszos tömegközlekedési lehetőségek 

biztosítják a vendégek térségünkbe jutását. A megfelelő szintű szolgáltatások, 

kerékpáros szaküzletek, javító műhelyek, kölcsönzők a kerékpárosok speciális igényeit 

kiszolgálják. A kerékpárutak hálózata egyre bővül és a két országban együtt hozunk 

létre hálózatot. Számos érv szól a közös TDM létrehozása mellett és egy nagyon fontos 

gondolat még a dolgozatból: 

„…súlyos hibát követ el az, aki a desztinációt szigorúan politikai illetve közigazgatási 

határok mentén próbálja meghatározni. A desztinációk kialakítása sokkal inkább 

szerves, tájegységi, kínálati, illetve turisztikai potenciálban rejlő, hasonló viszonyokat 

kell, hogy tükrözzön.”21 

Ennél nem is találhatnék jobb zárszót a szolgáltatások, mint kerékpáros közlekedés 

fejlesztést generáló beavatkozás fejlesztésének lezárásához. 

Ezzel a gondolattal térünk át a következő nagy beavatkozás csoporthoz, az 

infrastruktúrális beavatkozások területére.  

Az infrastruktúrális beavatkozások főbb céljait már fentebb kifejtettük részletesen. 

Röviden összefoglalva a hiányzó szolgáltatási elemek nyújtásához szükséges tárgyi 

feltételek megteremtése. 

Ide tartozik a kerékpár tároló a kerékpáros célpontok környékén. Ezek kialakításánál 

Magyarországon szabványok helyett ajánlások irányítanak minket, Romániában még 
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ezek megfogalmazása előtt állnak a jogalkotók és a szakma. Itt ennek okán a 

Magyarországon elérhető anyagokból ismertetünk pár fontos gondolatot. 

A Kerékpáros Magyarország Program B+R és hosszútávú kerékpártárolókra vonatkozó 

paraméterkönyve 2008-ban került számos szakmai szervezet együttműködésével 

megfogalmazásra. Széles körűen és alaposan fogalmazza meg az elvárt paramétereket. 

Kezdjük az alapkérdéssel, azaz mekkokra helyet igényel egy kerékpár tárolása? 

Alapadatok 

- Egy kerékpár, önmagában 2x0,8 m területet foglal el. 

- Egy kerékpár lakat átlagosan 0,6 m hosszú és ebből kifolyólag 0,3 m átmérőjű kört 

alkot összezárt állapotban. Egy átlagos „U”-lakat (nem flexibilis) 10-12 cm széles és 

20-25 cm hosszú. 

- Egy átlagos kerékpár kormány-szélessége 65-75 cm. 

- A használatos legnagyobb kerékméret 28”, míg a kerékszélesség 32-57 mm között 

változik. 

- A kerékpárhoz rögzíthető táskák, és kosarak átlagos súlya 5 kg.22 

 
A kerékpár tároló anyaga sem mindegy milyen. Elsősorban a rozsdásodás veszélyezteti, 

és a rongálás. Korrózióval szemben ellenállónak olyan anyag minősül, ami megfelel 

legalább az ISO.9227:1990-es (Corrosion tests in artificial atmospheres- Salt spray 

tests) szabványnak. Ez aztán lehet fém (rozsdamentes anyagú, vagy festett rozsdától 

mentes), műanyag, vagy akár fa is. 

Említhetünk típusként kerékpár tárolót, kerékpár őrző rekeszt, vagy kerékpár támaszt. 

Az első kettő tartós (pár óra, de akár egy-két nap is) kerékpár tárolásra, míg a kerékpár 

támasz főként ideiglenes (beszaladtam a boltba) tárolásra lehet optimálisan használni.  

Kerékpár támasz: 



 

49 

 

Ezen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu 
 

A kerékpárral érkező, rövid ideig tartózkodó ügyfelek, vásárlók, látogatók számára 

biztosítani kell, hogy kerékpárjukat a következő feltételeknek megfelelő 

parkolóhelyeken hagyhassák: 

    Könnyen elérhető (nem kell ajtót, kaput nyitni) 

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

A kerékpártámaszok olyan kialakításúak legyenek, amelyhez a kerékpár vázszerkezete 

hozzátámasztható, illetve hozzáköthető. Ajánlott alakjuk fordított „U”, vagy „P” legyen. 

Az út mentén elhelyezett „U” alakú támasz térhatároló oszlopsor helyett is 

alkalmazható, ezzel több rendeltetést is betölt, mert a kerékpárt rögzíteni lehet hozzá.23 

 
Kerékpár tároló: 

A kerékpárral érkező, hosszabb ideig tartózkodó munkavállalók számára biztosítani 

kell, hogy kerékpárjukat a következő feltételeknek megfelelő parkolóhelyeken 

hagyhassák: 

    Biztonságos (megfigyelt vagy zárt) 

    Időjárástól védett (fedett)   

Olyan helyen, ahol zárt épületen belül nem helyezhetők el a kerékpárok, ott nyitott vagy 

fedett kerékpártárolók létesítése lehetséges. Közterületeken olyan kerékpártámaszok és 

rekeszek kialakítására van szükség, amelyhez a kerékpár biztonságosan rögzíthető, 

illetve amelyben a kerékpár biztonságosan tárolható.  
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Túl magas használati, vagy bérleti díj esetén a tároló kapacitása kihasználatlan 

maradhat. Lehetőség szerint a tárolási költség nagysága a használat idejének 

növekedésével fordítottan legyen arányos, vagy ingyenes legyen.24 

 

A helyzetfelmérésből megállapítottuk, hogy néhány üdítő kivételtől eltekintve 

térségünkben nem megfelelő a létesítmények, kerékpáros célpontok esetén a kerékpárok 

tárolása. Kevés a hely ahol egyáltalán van és régi típusú, csak a keréknél történő 
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rögzítést lehetővé tevő, kényelmetlenül rögzíthető támasz. Fontos lenne ezek megfelelő 

kialakítása mert akkor elkerülhető a létesítmény tulajdonosa és kerékpáros vitája a 

levert vakolatról és generálná a kerékpárral való közlekedést is. 

Álljon itt néhány kép, és mindenki válassza ki a számára és létesítménye számára 

legoptimálisabbat.  
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A következő infrastrukturális elemet azok az épületek jelentik, melyek a szolgáltatások 

biztosításához szükségesek. Ezek lehetnek szolgáltatásonként elkülönültek, de többnyire 

néhány szolgáltatást ugyanazon helyen el lehet érni. A kerékpáros szaküzletek általában 

szervizekkel együtt működnek. A túraszervezés és a kölcsönzők is együtt jelentkeznek 

általában. A szálláshelyekhez többnyire étkezési lehetőség is kapcsolódik, illetve 

néhány esetben kölcsönzési lehetőség is elérhető egyben. A kerékpárral közlekedők 

számának növelése érdekében jó lenne, ha minél több helyen, a hálózat több pontján 

elérhető lenne minél több szolgáltatás. Ezek sok esetben kisebb fejlesztésekkel már 

megvalósíthatók például egy meglévő szálláshelynél a kölcsönzés biztosítása, vagy a 

kinti vizesblokk megoldásával a sátorozási lehetőség az udvarban. A pihenő helyek pár 

kerékpár támasszal vonzóbbá tehetők a kerékpárosok számára, akik így nemcsak azt 

érzik hogy gondoltak rájuk, de látva a tárolót nagyobb valószínűséggel állnak meg akár 

egy horgásztónál is.  

Projektünk keretében egyeztetve több kerékpáros túraszervezővel és rendszeres 

természetjáróval, szakhatóságokkal elkészült egy minta kerékpáros bázis engedélyes 

terve. A létesítményben elérhető minden olyan szolgáltatás, amiről úgy gondoltuk, hogy 

hiánypótló és szükséges a kerékpározni akarók kiszolgálásához. Minta tervet 

készíttettünk, ami a hálózat bármely pontján megvalósítható minimális módosítással a 

helyi adottságokhoz. Megtalálható egy létesítményben kerékpárjavító műhely, sőt a 

túrázók érdekében gyorsjavító helyszínre kiszállni képpes mozgóműhely is akár. A 

szerviz mellett kisebb szaküzlet biztosítja a bármikor szükséges alkatrészeket, 

kiegészítőket. A létesítményben kölcsönző számára is biztosítunk helyet egy busznyi 

kerékpáros számára. Vagyis ha egy kb. 45-50 fős busznyi kirándulónak kedve támad 

kerékpározni, akkor ki tudjuk szolgálni őket. A bázison elérhető info pont, ahol a 

környék kerékpározható útjairól, célpontjairól, kerékpáros célpontok kapcsolattartó 

személyeiről biztosítanak információt. A központban elérhető a szálláshelyek számos 

kategóriája. A több kategória több igényszint kiszolgálását, több árszint kialakításával 

teszi lehetővé. A két és négy ágyas szobát, a bel- valamint a kültéri bivakszálláshelyet, 

autós és sátras kempingezési lehetőséget magában foglaló létesítmény lehetőséget 
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biztosít akár csak a tisztálkodás igénybe vételére is és ami nagyon fontos a kerékpárok 

és autók biztonságos tárolását, a kerékpárok tisztítását lehetővé tevő hely biztosítását.  

Annak egyértelművé tétele érdekében, hogy mit gondolunk a kerékpáros bázisok 

alapkövetelményeinek álljon itt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2011-ben kiadott 

Segédletből a kritérium lista.  

II. Kerékpárosbarát turisztikai szolgáltatók kritériumai25 

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 kerékpárkölcsönzési lehetőség közzététele (cím, telefonszám) és igény 

esetén a kölcsönzés megszervezése ingyenesen. 



 

55 

 

Ezen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu 
 

 · 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. 

 · Térségi kerékpárosturisztikai 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 kerékpárkezelési, közlekedésbiztonsági 

ismeretek, készségek) 

 · Kerékpárszerelés oktatása 

 · Autóparkolási lehetőség biztosítása 

 · Büfé 

 · Kerékpáros eseményszervezés 

 · Számítógép vagy érintőképernyős terminál a vendégek számára kihelyezve 

Internet eléréssel. 

KRITÉRIUMOK KERERÉKPÁROSBARÁT SZÁLLÁSADÓ VÁLLALKOZÁSOK 

RÉSZÉRE .... 

Alapkövetelmények, melyek használatát a szálláshely ára tartalmaz, vagy bárki számára 

ingyenesen igénybe vehető: 

 · Kerékpáros vendégek fogadása csak egy éjszakára is! 
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 · Zárható tárolóhelyiség 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. 

 · 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 kerékpárkölcsönzési 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-tól szeptember 15-ig meghosszabított nyitva tartás (legalább 

hétvégén), de folyamatosan legalább telefonos ügyelet biztosítása és igény 

szerint a létesítmény megnyitása a vendégek előtt. 

Kiegészítő, vállalható, ajánlott szolgáltatások (esetenként külön térítés ellenében): 

 · Kerékpármosó 

 · Ruhamosási lehetőség 
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 · 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 kerékpárszállítási 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. 

 · Vendégkönyv kerékpáros turistáknak 

 · Büfé 

 · Helyi (élelmiszer jellegű) termékek használata és forgalmazása. 

 · Telefon és egyéb elektronikus eszköz töltése. 

KRITÉRIUMOK KERERÉKPÁROSBARÁT ÉTKEZÉSI VÁLLALKOZÁSOK 

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. 
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 · A teljes nyitvatartási idő alatt legalább egyfajta meleg étel és amennyiben nincs 

több melegétel 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 kerékpárkölcsönzési 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, villáskulcskészlet, 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-tól 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.). 

 · Meghosszabbított vagy igényekhez igazított nyitva tartás. 
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 · 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. 

Az itt felsoroltakkal szinte teljes egészében csak egyetérteni tudunk, azonban van 

néhány pont ahol eltér véleményünk pontosan a fenntarthatóság és megvalósíthatóság 

szempontjai miatt térségünk adottságait ismerve. 

A helyszínre kiszálló műszaki mentés, kiszálló szerviz megszervezése, egy 

véleményünk szerint fontos szolgáltatás, azonban valószínűtlen, hogy ingyenesen 

megszervezhető és hosszú távon biztosítható lenne. Erre természetesen szabályozott és 

alacsonyan tartott, de a szolgáltatás önköltségét tartalmazó árat kell kialakítani és amit 

ez esetben nagyon fontosnak tartunk az a folyamatosan rendelkezésre álló szolgáltatást 

megszervezése.  

A szálláshelyek esetében viszont véleményünk szerint a főzési, étel melegítési lehetőség 

egy alapkövetelmény kell hogy legyen, (elég lehet egy mikohullámú sütő, egy 

elektromos főzőlap és néhány edény, illetve mosogatási lehetőség biztosításával), mivel 

a kerékpárosok ezt ha más nem a másnapi uticsomag összeállításához jogosan igénylik. 

Ez alól csak a közeli (azonos településen 300 méteren belüli), ezen lehetőségeket a 

szálláshelyet igénybevevő számára ingyenesen biztosító más szolgáltató jelenthet 

eltérést. 

A kerékpáros központokat akadálymentesen javasoljuk kialakítani a különös figyelmet 

fordítva a kerekes székesek és a fogyatékkal élők igényeire. Minden kerékpáros barát 

szolgáltató számára követelmény lenne ez, azonban a központok számára ez 

követelmény kell legyen. Természetesen a költséghatékonyság figyelembevételével 

lehet úgy megteremteni az akadálymentesítést, hogy minden szolgáltatási funkciót el 
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tudjon érni bárki egyenlő esélyeket biztosítva a szolgáltatások igénybevételéhez, de ez 

ne jelentse az egész létesítmény minden részének teljes körű akadálymentesítését. 

(Költséges és indokolatlan az emeleti szálláshelyek akadálymentesítése, ha a földszinten 

minden szálláshely típus akadálymentesen elérhető.) Ez mind kötelességünk a 

társadalom fogyatékkal élő tagjai felé, mind jól megfontolt üzleti érdek. A fogyatékkal 

élő személyek célcsoportját képezik a kerékpáros szolgáltatóknak majd minden 

területen. Ugyan a kölcsönzést nem, de majd minden szolgáltatást igénybe tudnak venni 

környékünkön, ha őket is várjuk és ezt tudatjuk velük is. A mozgásukban korlátozottak 

számára vidékünk sík terepen épült kerékpárútjai lehetőséget jelentenek a nem annyira 

megerőltető önálló túrázásra, ha a kerékpárutak hálózatát akadálymentesen alakítjuk ki. 

Persze egy szakasz akadálymentesítés nélküli bekapcsolása a hálózatba számukra a 

szakasz elérhetetlenségét jelentheti, sőt az ezen szakaszból kiágazó más szakaszok is 

elérhetetlenné válnak így számukra. Törekedni kell a létesítmények minél teljesebb körű 

akadálymentesítésének kialakítására, ami egyben jogszabályi kötelesség is. Ebben 

kitűnő segítséget nyújthat a Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 

megteremtéséhez Komplex akadálymentesítés című tervezési segédlet, mely a Szociális 

és Munkaügyi Minisztérium megbízásából készült a 2009. január 1. után megjelenő 

ROP-os, TIOP-os egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtését segítő 

pályázati konstrukciókhoz. A segédlet megjelenésével kapcsolatos feladatokat a 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány koordinálta.  

A helyzetfelmérés alapján a kerékpáros központok kialakításának helyére az alábbi 

objektív és szubjektív szempontok figyelembevételével teszünk javaslatot.  

A kerékpáros központnak olyan helyen kell lennie, amely tömegközlekedési 

lehetőségekkel megközelíthető a kerékpárosok számára. Az országhatár speciális 

szempontot jelent térségünkben, ami szintén szempontot kell jelentsen a helyszín 

kijelölésekor. Fontos, hogy több közlekedési eszköz is elérhető legyen, értve ez alatt a 

térségünkben lévő számos folyó miatt a vízi közlekedést is, ami lehetőség a vízi 

turizmus, mint attrakció bekapcsolására. A kerékpáros központnak a kerékpárutak 

közelében kell lennie, de legalább a kerékpárút hálózatnak akadályok nélkül elérhetőnek 

kell lennie a központtól, hogy a hálózatra történő rátekerés ne okozzon nehézséget, már 
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az elején problémát. A központoknak a hálózat súlyponti részein kell lennie, hogy minél 

több lehetőség elérhető legyen a kerékpáros számára. 

Ezek figyelembevételével javaslataink: 

Csengersima:  

Mellette szól:  

 tömegközlekedéssel elérhető (busz) két irányból (Fehérgyarmat, Csenger) 

közlekedési csomópont, 

 több kerékpárút és kerékpározásra alkalmas közút csomópontja, 

 nemzetközi határátkelőhely elérhető a településen kerékpárúttal összekötve, 

 számos szolgáltatás elérhetővé válik így a kerékpárosok számára közvetlenül a 

településen, ami most nem létezik, 

 civil szervezet létezik a településen, amely felvállalja az üzemeltetést, már 

vannak kerékpáros tevékenységeik 

 önkormányzati támogatás és szándék van a létrehozására, 

 számos kerékpáros célpont és turisztikai attrakció található itt, illetve kerül 

kialakításra éven belül. 

Még megoldandó probléma: 

 település rendezési terv ellentmondásainak feloldása, 

 kerékpáros-baráttá tétele a település célpontjainak, 

 a meglévő kerékpárutak nincsenek akadálymentes hálózatba kapcsolva, bár a 

tervek már készen vannak erre, 

 

Zajta:  

Mellette szól:  

 tömegközlekedéssel elérhető (busz, vasút) közlekedési végpont, 

 számos szolgáltatás elérhetővé válik így a kerékpárosok számára közvetlenül a 

településen, ami most nem létezik, 

 több irányban elérhető, illetve a közeljövőben elérhetővé válik kerékpárút innen, 

 civil szervezet létezik a településen, amely felvállalhatná az üzemeltetést, 

 önkormányzati támogatás és érdeklődés van a lehetőség iránt. 
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Még megoldandó probléma: 

 nincs kialakítva a település kerékpárutakra történő akadálymentes 

rácsatlakozása, 

 kerékpáros-baráttá tétele a település célpontjainak, 

 a kerékpáros központ elhivatott üzemeltetőjének (gazdájának) megtalálása. 

 

Szamosdara 

Mellette szól:  

 tömegközlekedéssel elérhető (busz) közlekedési végpont, 

 számos szolgáltatás elérhetővé válik így a kerékpárosok számára közvetlenül a 

településen, ami most nem létezik, 

 a közeljövőben több irányban elérhetővé válik kerékpárút innen,  

 kész tervek vannak a település kerékpárutakra történő akadálymentes 

rácsatlakozásának biztosítására, 

 önkormányzati támogatás és érdeklődés van a lehetőség iránt. 

 alkalmas lehet a vízi turizmus és a kerékpáros turizmus összekapcsolására. 

Még megoldandó probléma: 

 kerékpáros-baráttá tétele a település célpontjainak, 

 a kerékpáros központ elhivatott üzemeltetőjének (gazdájának) megtalálása. 

 

Szamossályi:  

Mellette szól:  

 tömegközlekedéssel elérhető (busz) Fehérgyarmat irányából, 

 kialakított kerékpárút és kerékpározásra alkalmas közút találkozási pontja, 

 számos szolgáltatás elérhetővé válik így a kerékpárosok számára közvetlenül a 

településen, ami most nem létezik, 

 civil szervezet létezik a településen, amely felvállalhatná az üzemeltetést, 

 önkormányzati támogatás és szándék van a létrehozására, 

 alkalmas lehet a vízi turizmus és a kerékpáros turizmus összekapcsolására. 

Még megoldandó probléma: 
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 kerékpáros-baráttá tétele a település célpontjainak, 

 a kerékpáros központ elhivatott üzemeltetőjének (gazdájának) megtalálása. 

 

Cégénydányád:  

Mellette szól:  

 tömegközlekedéssel elérhető (busz) Fehérgyarmat irányából, 

 kialakított kerékpárút és kerékpározásra alkalmas közút találkozási pontja, 

 számos szolgáltatás elérhetővé válik így a kerékpárosok számára közvetlenül a 

településen, ami most nem létezik, 

 civil szervezet létezik a településen, amely felvállalná az üzemeltetést, már 

vannak kerékpáros tevékenységeik 

 önkormányzati támogatás és szándék van a létrehozására, 

 alkalmas lehet a vízi turizmus és a kerékpáros turizmus összekapcsolására. 

Még megoldandó probléma: 

 kerékpáros-baráttá tétele a település célpontjainak, 

 

A nagyobb települések érdekes helyzetben vannak a kerékpáros központok kialakítása 

szempontjából. 

Mind a három térségben lévő városnak bár eltérőek a térségi funkcióik (megye székhely 

– járási székhely) mégis nagyon hasonló a kerékpározás szempontjából helyzetük.  

Egy igen kategorikus kijelentéssel kezdve, amit utána értelmeznék és mint vitaindító 

talán nem is lenne baj ha komolyabb vitát generálna.  

Mindhárom településen minden adott a kerékpáros közlekedés fejlesztésének magasabb 

szintre emelésére, csak éppen mégsem igazán történik túl sok minden. Nincs igazi 

gazdája a kerékpáros közlekedés fejlesztésének. Mindhárom településen minden 

szolgáltatás elérhető most is, ami a kerékpárosok számára szükséges. Léteznek civil 

szervezetek, melyek alkalmasak a fejlesztés felkarolására. A települések 

önkormányzatai és civil szervezetei számos kezdeményezésben részt vesznek, ami a 

kerékpáros közlekedés fejlesztésére irányul azonban ezek a kezdeményezések esetiek, 

nem egy jól meghatározott cél irányába mutató koncepció mentén történnek. Időnként 
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történnek dolgok, események kezdeményezések, de nem rendszeresen és nem egymásra 

épülő módon.  

 

Igazából minden szolgáltatás elérhető, de egyik sem teljes. Láthatunk kerékpáros 

szaküzletet és szervizt kerékpártámasz nélkül. Az üzlet falához vannak támasztva az 

eladásra kínált kerékpárok és még oda sem lehet leparkolni a vásárló bringáját. A másik 

helyen gyönyörű környezeti bemutató terem és nagyon jó környezeti nevelő programok 

vannak a civil szervezet székhelyén, de nincs egy kerékpártámasz előtte, bár igaz, hogy 

az udvarban van, de a látogatók ezt nem mindig tudják. Persze hiba lenne általánosítani, 

hiszen most mindenki a térségben teljes joggal kéri számon, hogy nem példákkal 

dobálózzunk, hanem nevezzük nevén a problémát és ne általánosítsunk. Azonban 

munkánknak nem a pellengérre állítás a célja, hanem a probléma felvetése. Ahogy Hofi 

mondta: Akinek nem inge, ne vegye magára. Akinek viszont az övé, az öltözködjön fel 

nehogy ráfázzon… Másként mondva, aki nem veszi észre magát, hogy a kerékpáros 

közlekedéssel akar foglalkozni, vagy abból megélni, de nem teszi meg amit csak lehet a 

saját háza táján az le fog maradni és attól elpártolnak a bringások.  

 

Mindhárom városban elérhető a kerékpáros központok minden szolgáltatása, 

majdhogynem, de mindegyikben hiányzik az információk szolgáltatása. Főként az, hogy 

az információszolgáltatás folyamatos legyen és ne csak a pályázati úton megvalósult 

honlap egyszeri feltöltéséig tartson.  

 

Mindhárom város vasúti és közúti tömegközlekedési csomópont, alkalmas lehet a vízi 

és kerékpáros közlekedés összekapcsolására. Mindhárom településen történtek az elmúlt 

évben kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvények, reméljük rendszeresek 

lesznek és nemcsak egyszeri pályázati fellángolások.  

 

Mindhárom városban vannak vállalkozók, akik biztosítják a kölcsönzés, szervízelés, 

szaküzlet üzemeltetést, szálláshelyek vannak, étkezési lehetőségek. Azonban ezek még 

többségükben nem nevezhetőek nyugodt szívvel kerékpáros barát szolgáltatóknak. 
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Lehet mégcsak nem tudják hogyan is kellene annak lenni. Errről nekünk civileknek a 

feladatunk tájékoztatni őket, segítve őket, a társadalmat és magunkat is. 

 

Mindhárom településen csak az információs pont kialakítása szükséges, illetve a 

meglévő környezetvédelmi információs pontok tevékenységének kibővítése a 

kerékpárosok számára történő információ biztosítással. Mindhárom város oktatási 

intézményeiben voltak kerékpározást oktató tanári kezdeményezések, azonban 

szükséges ezek rendszeressé, általánosabbá és szabályozottabbá tétele, a pedagógusok, 

civilek munkájának erőteljesebb támogatása a fenntartók és intézményvezetők részéről.  

 

A kerékpárosok közlekedésének feltételeit javítani szükséges nemcsak kerékpárutak 

kialakításával, de más a kerékpárosok közlekedését segítő közlekedés fejlesztési 

beavatkozások megvalósításával. Fehérgyarmaton a Tömöttvár utca neuralgikus pontja 

a városon történő bringás átjutásnak, pedig ott lenne hely kialakítani kerékpársávokat 

mindként oldalt. Csengerben hasonlóan megoldatlan a Rákóczi u. Tisza u. útvonalon a 

kerékpáros közlekedés biztonságos levezetése, pedig a Rákóczi utcai részen még hely is 

lenne hozzá talán a járda mellett. Szatmárnémetinek ezen a téren még rengeteg tenni 

valója lesz, persze egy nagyváros problémáira soha nincsenek egyszerű megoldások, de 

reméljük az akarat meglesz erre.  

 

Mindhárom város adósa lakosainak a kerékpározás biztonságos levezetését hálózatosan 

lehetővé tevő egész városra kiterjedő koncepció kidolgozásával.  

Ha egy „kicsit” erősebb mellé állás megtörténik a meglévő kezdeményezésekhez 

minden érintett részéről, akkor gyors, látványos és remélhetőleg fenntartható fejlődés 

következhet be a kerékpáros közlekedés terén térségünkben. 

 

Utoljára hagytuk a beavatkozások közül a mindenki által ismert nagy klasszikus 

beavatkozást, a vonalas kerékpáros létesítmények létrehozását, kialakítását. Lássuk mi 

ezzel kapcsolatban a szakértők véleménye. 
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Kerékpárforgalmi létesítmények tervezői szemmel26 

 
Magyarországon az utóbbi években egyre nagyobb szerepe lett a kerékpáros 

közlekedésnek az egyéb közlekedési módok mellett. Azonban korántsem mindegy, 

hogy milyen körülmények között, mekkora biztonság mellett, mennyi idő alatt és 

milyen környezetben tesszük ezt. Megfelelő kerékpáros infrastruktúra kiépítése nélkül a 

sokak által kedvelt mozgásforma könnyen balesetveszélyes, problémás, kerülendő 

közlekedési móddá válhat. 

Nyugat-Európában nagyobb hagyománya van már régóta a kerékpározásnak, ott a 

városok, települések, utak és csomópontjaik mind-mind úgy vannak kialakítva, hogy 

azok kerékpáros szempontból kedvezőek legyenek. Amszterdamot nem véletlenül 

nevezik a kerékpárosok Mekkájának. A 800 ezer fős városban kb. 500 ezer kerékpár 

van, és több mint 400 km kerékpárút található. Ezzel szemben Magyarországon csak az 

elmúlt pár évben szökött magasra a kerékpározók száma. Nekünk tervezőknek az a 

feladatunk, hogy a már meglévő városszerkezetbe minél egyszerűbben, esztétikusan és 

biztonságosan ágyazzuk be a kerékpáros létesítményeket úgy, hogy azok mind a közúti 

forgalomnak, mind a gyalogosoknak, valamint a kerékpárosoknak kielégítők és 

biztonságosak legyenek. Nagy probléma a kerékpárosok megítélésében az, hogy sok 

gépjárművezető „kétkerekű gyalogosként” tekint rájuk, holott sebességben, mozgási 

energiában, a haladás vonalában teljesen eltérő jellegzetességeket mutatnak, sokkal 

inkább járművek, mint gyalogosok. Ugyancsak probléma, hogy hangtalanul 

közlekednek, így a gyalogosokkal közös közlekedési felületen gyakori konfliktusforrás 

a gyalogosok előzése is.  

Ezen problémák miatt láthatjuk, hogy nagyon fontos, hogy a közutak tervezéséhez 

hasonlóan, a kerékpáros létesítményeket is ugyanolyan körültekintően, alaposan, a 

biztonságra törekedve kell kialakítani a közúti gépjármű forgalom, és a gyalogos 

forgalom figyelembe vételével, nem elég a „sárga csík és kerékpáros piktogram” 

felfestése a járdákra. 
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A kerékpárforgalmi létesítményeket a kerékpáros hálózatban való betöltött szerepük 

alapján kell kialakítani, amely alapján 4 különböző kategóriába sorolhatjuk őket (2. 

ábra): 

 

 „A” hálózati szerep: OTrT1 szerinti országos törzsúthálózati elemek, valamint az 

EuroVelo2 hálózat elemei. Keresztmetszete legalább 2 haladósáv, EuroVelo 

elemeknél minimálisan 3 haladósáv. Forgalom>2000 kp/nap/két irány, vt> 20 

km/h3. 

 

 „B” hálózati szerep: „A” nyomvonalhoz csatlakozó, egy vagy több települést, 

településrészeket bekötő létesítmény. Keresztmetszete legalább 2 haladósáv. 

Forgalom: 1000-2000 kp/nap/két irány, vt> 20 km/h. 

 

 „C” hálózati szerep: Regionális és településen belüli hálózat, helyi célok 

összekötése. Forgalom<1000 kp/nap/két irány 

 

 „D” hálózati szerep: olyan utak, amelyek rendeltetésüket tekintve nem 

kerékpárutak: mezőgazdasági, erdészeti utak, árvízvédelmi töltések. Ilyen 

árvízvédelmi töltésen és zárógáton halad a tervezett kerékpárút Szamosbecs és 

Csengersima között is. Ilyenkor az adott létesítményekre vonatkozó műszaki 

előírásokat is alkalmazni kell. Bizonyos esetekben ezek a hálózati elemek 

magasabb hálózati szerepet is felvehetnek, ha részei egy „A” vagy „B” 

szerepkörű hálózatnak. 

                                                 
1 Országos Területrendezési Terv 
2 Az EuroVelo, teljes nevén az Európai Kerékpárút Hálózat az Európai Kerékpáros Szövetség terve 12 
hosszútávú, egész Európát átszelő kerékpárút kialakítására. Ezen utak teljes hossza több mint 60 000 km, 
melyből több mint 20 000 km már elkészült. 
3 vt: tervezési sebesség 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Eur%C3%B3pai_Ker%C3%A9kp%C3%A1ros_Sz%C3%B6vets%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ker%C3%A9kp%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Km
http://hu.wikipedia.org/wiki/Km
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2. ábra: A kerékpárforgalmi nyomvonalak hálózati szerepének általános értelmezése 
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Tervezés előtt minden esetben meg kell határozni a kerékpáros nyomvonal hálózatban 

betöltött szerepét. 

Mindegyik kategória meghatározza a kerékpáros haladósávok számát, geometriai 

méreteit, tervezési sebességet és minden olyan paramétert, amely a tervezéshez 

szükséges. 

 

Tervezési alapkövetelmények 

 
A közlekedők igényeinek és biztonságának szem előtt tartásával a tervezés során több 

alapkövetelményt kell figyelembe venni. 

Hálózati szemlélet: a tervezés legfontosabb része az, hogy a tervezett nyomvonal a 

kerékpáros hálózat szerves része legyen, más kerékpárutakat, és fontos úti célokat 

kössön össze, és mindez a kialakult természetes útvonalakkal összhangban legyen. 

Forgalombiztonság: tervezés során törekedni kell arra, hogy a kerékpárforgalmi 

létesítményeket biztonságos elemekből kell kialakítani, a gépjárművekkel és 

gyalogosokkal kialakult konfliktushelyek számát minimalizálni kell.  A csomópontokat, 

fonódásokat pedig úgy kell megtervezni, hogy a rálátás, jó észlelhetőség biztosított, az 

esetleges elsőbbségadási kötelezettség felismerhető és egyértelmű legyen. Mindezeket 

megfelelő színű útburkolati jelekkel, piktogramokkal és jelzőtáblákkal lehet elérni. 

Gazdaságosság: ha több alternatív nyomvonal is lehetséges és nem egyértelmű a 

legkedvezőbb kiválasztása, akkor költség-haszon elemzéssel, vagy értékelemzéssel kell 

megvizsgálni, hogy gazdasági szempontból melyik a legjobb nyomvonal. 

Természet közeli vonalvezetés: a kerékpáros közlekedés célját tekintve két csoport 

különböztethető meg: közlekedés célú és szabadidős kerékpározás. Szabadidős célú 

kerékpározásnál a legfontosabb szempont, hogy a nyomvonal természet közeli, jól tájba 

illesztett legyen és kellemes környezetben haladjon. Mindezt a természet legkisebb 

mértékű megzavarásával kell kialakítani. Külterületi közlekedés célú kerékpáros 

nyomvonalak kiválasztásánál pedig arra kell törekedni, hogy lehetőleg a főutaktól 

távolabb, zajtalan területen haladjon a létesítmény. Ugyanakkor e nyomvonalak 
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kiválasztása nem jelenthet 10%-nál nagyobb útvonal hosszabbodást, mert ellenkező 

esetben a kerékpározó esetlegesen a kevésbé biztonságos főutat választhatja. 

Megvilágítás: belterületi közlekedési célú nyomvonalak kialakításánál meg kell 

vizsgálni a meglévő közvilágítás megfelelőségét. Amennyiben nincs, vagy nem 

kielégítő, korrekció, vagy új közvilágítás létesítése szükséges. A közvilágítás megléte 

fontos szempont tervezés során, mivel új közvilágítás létesítése igen költséges, a teljes 

beruházásnak nagyarányú részét is képezheti. Külterületen akkor szükséges 

megvilágítás, ha a tervezett kerékpárforgalmi létesítmény közutat keresztez, és közúton 

az ÁNF4 nagyobb, mint 4000E/nap, valamint a kerékpáros forgalom nagyobb, mint 

1500 kp/nap. 

Egyértelmű kialakítás: a kerékpáros balesetek elkerülése érdekében a kerékpáros 

létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy a közúti járművezetők és a gyalogosok is már 

az építési kialakításból, burkolati jelekből, jelzőtáblákból egyértelműen lássák, hogy a 

létesítmény nem gyalogjárda, hanem esetenként elsőbbséggel rendelkező járművek által 

használt útpálya.  

Eljutási idő minimalizálása: a nyomvonalak kialakítása során fontos szempont, hogy 

úgy kell kiválasztani azokat, hogy a kerékpárosok gyorsan, biztonságosan, kényelmesen 

és akadálymentesen jussanak el oda a kerékpárjukkal, ahova egyébként gyalogosan, 

vagy gépjárművel mennének. A kerékpárforgalmi létesítményeket úgy kell kialakítani, 

hogy azok versenyképesek legyenek a közúti és közösségi (tömeg) közlekedéssel is.  

Kerékpározási igény keltése: összefügg az előző ponttal, a biztonságos és jól 

kialakított kerékpárutak megnövelik a kerékpározási igényt. A fő szempont, hogy a 

kerékpárforgalmi létesítmény vonzóbb legyen a közlekedők számára, mint a 

párhuzamos közút. 

 

Tervezési elvek –belterületen 

 

                                                 
4 évi átlagos napi forgalom egy vizsgált keresztmetszetben 
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A tervezési terület általában kiterjed az egész településre, valamint magában foglalja 

annak vonzáskörzetét is. A tagolásnak nem kötelező közigazgatási határokon alapulni, 

kedvezőbb, ha a természetes határokat vesszük alapul. A kerékpáros hálózat kialakítását 

több önkormányzat, vagy kistérség összefogásával kell megvalósítani. A „Két keréken 

Szatmárban” projekt keretében is több tíz település (köztük határon túliak is) helyzete 

lett megvizsgálva kerékpáros szemszögből.  

A meglévő létesítmények állapotot is felül kell vizsgálni, adott esetben beavatkozással 

élni. Szükségszerű továbbá a területileg illetékes rendőrségtől és a közútkezelőtől a 

baleseti adatok beszerzése és annak kivizsgálása. A baleseti térkép megadja a 

településen azokat a csomópontokat, amelyekben a kerékpárosok veszélyeztetettsége 

valamilyen okból magas. Ezeket a csomópontokat konfliktuselemzéssel meg kell 

vizsgálni, és adott esetben átépíteni szükséges. 

A kerékpáros közlekedést nehezítő, folytonosságát korlátozó elemeket is fel kell tárni, 

ilyenek lehetnek lakott területen az egyirányú utcák, zsákutcák, gyalogos övezetek, 

vasúti átjárók, alul- és felüljárók, vízfolyások, nagy emelkedőjű útszakaszok. 

A megvizsgált területről alapadatokat feltüntető térképet, valamint problématérképet 

kell készíteni. Az alapadatokat feltüntető térképen szerepelni kell minden olyan 

létesítménynek, amelyek forgalomvonzó hatással vannak a kerékpárosokra, fel kell 

tüntetni azokat az utcákat, útszakaszokat, amelyek lehetővé teszik a kerékpározást, be 

kell jelölni a kerékpár tároló helyek számát, helyét. A problématérképen pedig a 

kerékpárosok szempontjából problémás területeket kell bemutatni, bejelölve a veszélyes 

útszakaszokat, csomópontokat, kerékpározásra nem alkalmas útszakaszokat, baleseti 

gócpontokat és minden olyan területet, amelyeken valamilyen módon akadályozva 

vannak a kerékpárosok a gondtalan közlekedésben. 

A végleges útvonalakat úgy kell meghatározni, hogy a két célpontot összekötő ideális 

egyenest, a kívánság nyomvonalat a problématérképpel össze kell vetni és ezek 

figyelembevételével kell a végleges nyomvonalat kijelölni. 

 

Tervezési elvek –külterületen 
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Külterületen a kerékpárforgalmi nyomvonalak elemei leginkább a közúttól elválasztott 

kerékpárutak, szervízutak, mezőgazdasági, erdészeti, vízügyi utak, vagy egyéb 

kisforgalmú utak lehetnek. Tervezés előtt meg kell határozni azt, hogy a külterületi 

kerékpárforgalmi létesítmény közlekedési célú, vagy szabadidős célú lesz, és a 

vonalvezetését ennek megfelelően kell meghatározni. Szabadidős célú létesítmény 

tervezésénél szem előtt kell tartanunk, hogy a kerékpározók általában kisebb-nagyobb 

csoportokban haladnak, így a beszélgetés megkönnyítése végett indokolt az egy 

irányban több forgalmi sáv kialakítása. Szabadidős kerékpárutak nyomvonalát úgy kell 

kialakítani, hogy minél kellemesebb környezetben haladjon, nyomvonala mentén a 

lehető legtöbb látnivaló, turisztikailag értékes terültet, pihenőhely legyen. Ezzel 

szemben közlekedési célú létesítménynél a cél, hogy két pont között a kerékpárosok a 

lehető leggyorsabban, kellemes környezetben jussanak el. Lakott területen kívül a 

legnagyobb problémákat a természet- és tájvédelmi körzetek, vasutak, vízfolyások, 

nagyobb magánterületek, gyorsforgalmi utak keresztezése jelentheti. 
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Elválasztás a közúti forgalomtól 

 
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezésénél is, mint minden közlekedési létesítmény 

tervezésénél a fő szempont a már többször elhangzott forgalombiztonság. 

Természetesen gazdaságossági szempontok és helyigények (beépítettség, sűrű 

közművek belterületen) miatt nem lehet minden esetben a közúttól és a gyalogosjárdától 

elválasztani a kerékpárosok által használt közlekedési felületet. A közúti és kerékpáros 

forgalom nagyságának, összetételének, sebességének elemzése alapján kell 

megállapítani azt, hogy a kerékpárosok a közúttal azonos közlekedési felületet 

használják-e, és ha igen, milyen módon.  

A közúti forgalomtól való elválasztás szempontjai a következők: 

 Átlagos napi forgalom (ÁNF) nagysága a közúton 

 Forgalom összetétele 

 Nehézgépjármű forgalom aránya 

 Kerékpáros forgalom nagysága 

 Keresztezések gyakorisága 

 Közúti pálya szélessége 

 Sávok száma és szélessége 

 Közúti forgalom engedélyezett sebessége 

 Gépjárművek parkolásmódja és –igénye 
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3. ábra: A közúti és kerékpáros forgalom szétválasztása 

Jelmagyarázat: 1 – Vegyes forgalom, 2 – Átmeneti tartomány, 3 – Kerékpárút vagy gyalog- és 
kerékpárút 
 
A 3. ábrán látható módon az ÁNF és a közúton engedélyezett sebesség alapján három 

tartományt különíthetünk el: vegyes forgalom, átmeneti tartomány és kerékpárút, vagy 

gyalog- kerékpárút. 

A vegyes tartományban a kerékpárosok a közúttal azonos útpályán a gépjárművekkel 

egyszerre használhatják az útfelületet. A kerékpárosok biztonságát 

sebességcsökkentésekkel, forgalomtechnikai eszközökkel lehet elősegíteni, de csak 

olyan mértékben, amely a közút forgalmát sem korlátozza. 
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Az átmeneti tartományban további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy eldönthessük a 

létesítendő kerékpárforgalmi létesítmény fajtáját.   

A harmadik tartományban, a közút nagy forgalma és a közúton engedélyezett 

viszonylag magas sebesség miatt csak a közúttól fizikailag elválasztott létesítmény 

tervezhető, ez lehet kerékpárút, vagy a gyalogosokkal közösen használt elválasztott, 

vagy elválasztás nélküli gyalog –kerékpárút. 

Amennyiben a forgalmi adatok nem teszik lehetővé, hogy a párhuzamos közút területét 

használják a kerékpárosok, további vizsgálatok szükségesek annak meghatározására, 

hogy milyen kerékpárforgalmi létesítmény alakítható ki az igényeknek megfelelően. 

A 4. ábra alapján látható, hogy a kerékpáros forgalom és a gyalogosforgalom nagysága 

szerint 5 esetet különböztethetünk meg. A forgalmi adatokhoz forgalomszámlálást kell 

végezni, vagy becsléssel, számítással kell meghatározni. Az iskoláknál, állomásokon, 

bevásárlóközpontoknál, üzemeknél leállított kerékpárok száma alapján viszonylag jól 

meg lehet becsülni az azzal közlekedők számát.  

Kerékpáros forgalom előrebecslésre jelenleg nincs egzakt módszer. 

Az 5 eltérő kerékpáros és gyalogosforgalmi létesítmény a következő: 

 1.: Önálló vonalvezetésű kerékpárút 

 2.:Elválasztott gyalog- és kerékpárút 

 3.:Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 

 4.:Gyalogút 

 5.:Elválasztott kerékpárút és külön járda 
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4. ábra - A kerékpáros és a gyalogosforgalom szétválasztása 

Jelmagyarázat: 1 – Önálló vonalvezetésű egyirányú vagy kétirányú kerékpárút, 2 – Elválasztott 
gyalog- és kerékpárút, 3 – Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, 4 – Gyalogút, 5 – Elválasztott 
kerékpárút és külön járda 
 

Önálló vonalvezetésű kerékpárút: a magas kerékpáros forgalom és a csak szórványos 

gyalogosforgalom miatt önálló egyirányú, vagy kétirányú kerékpárút létesítése 

megengedett. 

Elválasztott gyalog- kerékpárút: ebben az esetben a gyalogosok és a kerékpárosok 

egy létesítményen haladhatnak, de őket fizikailag el kell egymástól választani. 

Elválasztás történhet szegéllyel, korláttal, vagy ha fizikailag ez nem lehetséges, vagy 

csak többletköltség árán, akkor indoklással lehetőségünk van arra is, hogy optikai 

elválasztást alkalmazzunk. Ez történhet útburkolati jelekkel, vagy eltérő színű, fajtájú 

burkolattal is. 

Elválasztás nélküli gyalog- kerékpárút: lakott területen a legajánlottabb a kialakítása 

olyan esetekben, amikor közel azonos a gyalogosok és a kerékpárosok száma, de külön-

külön semelyik érték sem túl magas. „A” hálózati szerepű nyomvonalnál akkor sem 
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jelölhető ki elválasztás nélküli gyalog- kerékpárút, ha a forgalmi adatok egyébként azt 

indokolnák.    

Gyalogút: nagy gyalogos forgalom és szórványos kerékpáros forgalom mellett önálló 

gyalogút tervezése ajánlott. 

Elválasztott kerékpárút és külön járda: ahol mind a gyalogosforgalom, mind a 

kerékpáros forgalom túllépi a 420 db v. fő/csúcsóra/ 2 irány értéket, ott egyidejűleg 

külön gyalogosjárda és kerékpárút létesítendő. Ebben az esetben viszont törekedni kell 

arra, hogy az újonnan épített kerékpárút minősége ne legyen sokkal jobb a meglévő 

járdáénál, mert akkor a gyalogosok a járda helyett a kerékpárutat fogják közlekedésre 

használni. Ilyen esetekben a meglévő járdát is javasolt felújítani. 

   

Kerékpárút elhelyezésének nehézségei 

 
Az előzőekben láthattuk, hogy nagyon sok feltételtől függ a kerékpárforgalmi 

létesítmény megvalósíthatósága, számos dolognak meg kell felelnie ahhoz, hogy az 

biztonságosan, gazdaságosan kialakítható legyen. Ezek a feltételek mind bel- és 

külterületen megszabják a létesítendő kerékpárút paramétereit, azonban belterületen 

számos egyéb problémába is ütközhetünk, amik igen csak megnövelik az építés 

költségeit. 

A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás minden esetben megadja a minimális betartandó 

paramétereket (szélesség, biztonsági távolságok, esés, lekerekítő ív sugara), amelyeket 

az útvonal teljes szakaszán alkalmaznunk kell. Ugyan lehetőség van szűkület5 

alkalmazására is, ha csak gazdaságtalanul, vagy aránytalanul nagy költséggel lehetne 

kialakítani az előírt szélességi paramétereket, de a szabvány ezt is feltételekhez köti. 

Ugyancsak megfontolandó olyan területeken kerékpárforgalmi létesítményt elhelyezni, 

ahol nagyon sok közmű található. A távközlési oszlopok, elektromos szekrények, 

                                                 
5 A szűkületi szakasz vonalszerű, vagy pontszerű akadályok sorozata, amely 50 m hosszúságú lehet, és 
kétszer egymás után 500 m-en belül nem lehet alkalmazni. 
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elektromos és közvilágítási oszlopok kiváltása, áthelyezése, aknák szintbeemelése 

sokszor aránytalanul nagy költséggel járhat. 

Nagyon fontos továbbá a csapadékvíz elvezetés megoldása is ezeknél a 

létesítményeknél. Sok esetben egy-egy gyalog- kerékpárút akár szélesebb is lehet, mint 

egy közúti forgalmi sáv, így a rajta összegyülekező csapadékvíz nem minden esetben 

tud elszikkadni, főként ha sok a burkolt felület és kevés a zöldsáv a létesítmény 

környezetében. Ilyen esetekben a közutakhoz hasonló módon, folyókákkal, víznyelő 

aknákkal, zárt csapadékcsatornán keresztül kell a meglévő csapadékvíz elvezető 

rendszerbe vezetni a vizet.  Ugyanakkor arra is ügyelnünk kell, hogy vízelvezető 

szegély, vagy folyóka csak a biztonsági sávon kívül helyezhető el, valamint a 

magasságuk is olyan legyen, hogy esetleges kerékpárral való áthaladással baleset ne 

következzen be. 

Sok esetben a közművek kiváltásával, sem oldható meg a kellő szélességű létesítmény 

elhelyezése. Ezekben az esetekben ingatlan kisajátításokkal is kell számolni, amik 

ugyancsak növelik a létesítmény költségét, valamint igen hosszadalmas folyamat is 

lehet. 

Külterületen is találkozhatunk tervezés során különböző problémákkal. Árvízvédelmi 

töltéseken való áthaladás, főutak, vasutak keresztezése is megnehezítheti a folytonos 

kerékpározás lehetőségét. Utalnék a már előzőekben leírtakra, miszerint lényeges, hogy 

a kerékpáros hálózat egységes és folyamatos legyen. Ez azért fontos kitétel, mert ezen 

szakaszok létesítési költségei számos esetben olyan magasak, hogy az egész projekt 

megvalósíthatóságát veszélyeztethetik. A Csengersima – Országhatár közötti kerékpárút 

fajlagos költségei is magasabbak a Szamos – Túrközi zárógát keresztezése miatt. A 

keresztezés szabványos és kerékpáros szempontból is elfogadható kialakítása 

(kerülendők a nagy esésű szakaszok) magas töltést, megfelelő vízelvezetést, korlátok 

kialakítását vonzza maga után, amelyek mind nagyban növelik a szakasz építési 

költségeit.  
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Mindezeket figyelembe véve kijelenthető, hogy korántsem egyszerű feladat egy már 

meglévő infrastruktúrába beágyazni ezeket a létesítményeket úgy, hogy az mindenki 

számára megfelelő, és nem utolsósorban használható is legyen.  

 

Romániában a kerékpárutak tervezése kapcsán örömmel hallottuk a Pusztadarócon 

tartott workshopon, hogy minden település számos tervet dédelget e téren és fontosnak 

tartja a kerékpárral közlekedők biztonságát. Ezeket a terveket a Romániai 

helyzetfelmérés mind a tervezési területre, mind az abból kiágazó utakra széles körűen 

feltárta és a projekt által vizsgált települések esetén a célpontok felvételével is 

kiegészített, térképileg megjelenített. Lássuk az itt következőkben mik is azok a 

szempontok, amelyeket javaslunk egy szakértő szemüvegén keresztül figyelembe venni 

a kerékpáros közlekedés kialakításakor. 

 

Gyakorlati szempontok a kerékpárutak megvalósításához27 
 

1. Általában a kerékpárutakról 

 A kerékpárutak általában a kis- és középfontosságú helyi úthálózat részét 

képezik. A kerékpárutak elsődleges előnyei szociális jellegűek, és általában nem 

termelnek közvetlen gazdasági jellegű hasznot a befektető részére. Sőt üzemeltetésük és 

fenntartásuk pénzügyi terhet jelent az üzemeltető számára. 

 Ilyenképp a kerékpárutak kiépítésébe való befektetés mindig politikai és nem 

gazdasági döntés. (Véleményem szerint a terület fejlesztéséhez ugyanakkor 

elengedhetetlen ezért csak abban az értelemben politikai döntés, ha a politikát mint a 

közösség összérdekét képviselő közhatalmat tekintjük. Szerk.) 

 Jelen fejezet célja az, hogy a döntéshozók számára segítséget nyújtson néhány 

olyan szempont rövid és tömör összefoglalásával, amelyeket figyelembe kell venni a 

kerékpárutak megvalósításánál, anélkül hogy túlzottan belemélyednénk a szakmai 

jellegű dolgokba. 
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 A szakmai és műszaki jellegű dolgok a jelen tanulmány „Kerékpárforgalmi 

létesítmények tervezői szemmel” című fejezetében vannak részletesen tárgyalva. 
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Kerékpárutak és tervezett utak Szatmár megyében28 

 

2. A kerékpárutak osztályozása 

 A kerékpárutak osztályozásának legfontosabb kritériuma a betöltött szerep 

szerinti osztályozás – amely kritérium szerint a kerékpárútak három fő típusba 

sorolhatók be 

 - kiránduló útvonal 

 - vidéki környezetben kiépített kerékpárút 

 - városi forgalomban kiépített kerékpárút 
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 Ez a három tipusú kerékpárút néhány fontos jellegzetességben különbözik 

egymástól: 

  - különböző igényeket elégítenek ki 

  - különböző környezetben épülnek ki 

  - különböző műszaki követelményeknek kell megfeleljenek 

 

Példaként a következőket említjük meg:  

 A kirándulóút szerepét betöltő kerékpárút, legalábbis részben, természetes 

környezetben, új nyomvonalon épül meg. Alkalmilag ezek a vízvédelmi gátak, töltések 

tetején vannak kiépítve. A pályák hossza relatív nagy, egy nap alatt bejárható 

távolságokat lefedve, esetleg körutak szervezésének lehetőségével. Ezeken a 

kerékpárutakon helyenként ajánlatos pihenőhelyeket kiépíteni. A kerékpárút átszelhet 

helységeket, részlegesen átfedheti a vidéki környezetben kiépített kerékpárutak 

nyomvonalát is. Ezek a kerékpárutak azok, amelyek a turisták vonzásával 

hozzájárulhatnak egy mikrorégió gazdasági fejlesztéséhez. Megjegyzendő, hogy ez a 

hozzájárulás nem fellendítést jelent.  

 

  A vidéki környezetben kiépített kerékpárutak lehetnek belterületen, vagy két 

helységet köthetnek össze. Általában ezeknek a nyomvonala már meglevő közutak 

mellett lesz kialakítva. Ezek a kerékpárutak a helyi lakosság mindennapi közlekedési 

igényeit elégítik ki, ideértve az esetleges ingázást szomszéd helységekbe. Mivel közutak 

mentén épülnek ki, figyelembe kell venni a forgalombiztonsági megfontolásokat is. 

 Belterületen ezek az utak az útpadka és a járda közötti sávon lesznek kialakítva, 

ahol külön gondot jelent a közművek elkerülése. A légvezetékeket tartó oszlopoktól, és 

egyéb föld feletti építményektől (pl. házfal, kerítés), be kell tartani egy minimálisan 

0,50 m távolságot, a földalatti vezetékekre pedig nem ajánlatos ráépíteni. 

 Külterületen ritkán van elegendő hely az útpadka és a vízelvezető árok között, 

legtöbbször az árok külső oldalán kerül megépítésre a kerékpárút. Ebben az esetben 

figyelembe kell venni az elfoglalt terület jogi viszonyait, az esetlegeses kisajátításokat. 
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 A két vagy több helységet összekötő kerépárút nyomvonala több önkormányzat 

adminisztratív területén vezethet át, ilyenkor felmerül úgy a kiépítési, mint a 

karbantartási munkálatok összehangolása. 

 

 A városi környezetben kiépített kerékpárutak jellegzetessége, hogy 

nagyforgalmú utak mentén vannak. Városi környezetben a kerékpárutakat általában 

adott felületen kell kialakítani, más rendeltetesű közterületek átminősítésével. (útfelület, 

járda, zöldövezet, stb.) Sok esetben a városi utcákon kerékpáros közlekedés céljából 

kialakított sáv egyszerűen csak az útfelületből egy felfestett zaróvonallal leválasztott sáv 

lehet. Sajnos ezt a nagyvárosokban gyakran alkalmazott megoldást az érvényes román 

szabványok nem szabályozzák, így a tervező és a kerékpárút üzemeltetője csak saját 

felelösségére alkazmathatja. 

 Külön problémat jelent az utcákkal való gyakori kereszteződés, ahol nem 

minden esetben biztosítható a kerékpárút folytonossága. A folytonosság gyakori 

megszakítása arra ösztönzi a kerékpárosokat, hogy ne a számukra kialakított pályán 

közlekedjenek, hanem az úttesten. A városok központi részeiben előfordulhat, hogy a 

kerékpárút nyomvonala egy sűrű forgalmú gyalogos útvonallal kereszteződik. Bár az 

ilyen esetekre az általános forgalmi szabályok vonatkoznak, éspedig, ha gyalogosátjáró 

van felfestve a gyalogosnak van elsőbbsége, ha nem akkor a kerékpárosnak, a 

gyakorlatban sok konfliktushelyzetet okoz, hogy egyik fél sem tekinti veszélyesnek a 

másikat, és hajlamos nem megadni az elsőbbséget. 

 

3. A kerékpárutak kiépítéséről 

 

 Műszaki szempontok 

 Romániában a kerékpárutak kiépítéset a STAS 10144/2-91 – es számú szabvány 

szabályozza, ami kiegészül más, a  felhasznált anyagok  minőségét, alkalmazott 

beépítési tehnológiákat, a közúti biztonságot és jelzésrendszert stb.,  szabályozó 

műszaki előírásokkal. 
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 Helyszűke miatt csak a kerékpárutak pályájának kialakítására vonatkozó néhány 

előírást ismertetünk röviden. 

 

 - a minimálisan előírt pályaszélességek a következők 

  - 1,00 m – egy sáv, egy irányban 

  - 2,00 m – két sáv, két irányban 

  - 1,60 m – két sáv, egy irányban 

 

 - kötelező biztonsági sáv – min. 1,50 m az útpadka és a kerékpárút között 

 - kötelező biztonsági távolság – min. 0,50 m a kerékpárút és a föld feletti 

építmnyek között 

 

 Figyelembe véve, hogy egy adott útvonalon mindkét irányban biztosítani kell a 

kerékpárosok közlekedését, következik, hogy az útvonal kiszolgálásához vagy egy 2,00 

m széles kerékpárutat kell kialakítani, vagy két 1,00 m széleset az út mindkét oldalán. 

Összevetve a kötelező biztonsági sáv minimálisan előírt szélességevel, következik, hogy 

a gyakorlatban ritkán van elegendő hely az előírásoknak mindenben megfelelő 

kerékpárút kiépítésére. 

 

 Azok számára, akik a mindennapi gyakorlatban talákoznak az említett 

problémákkal nyilvánvaló, hogy az előírások olyan ideális esetekre lettek kidolgozva, 

amikor egy területrendezés a nullától indul és figyelembe lehet venni minden 

szempontot. De a valóságban, mikor meglevő körülmények közt kell továbbfejleszteni 

az előírások betartása 

  - nehéz és körülményes 

  - néha lehetetlen 

  - néha csak nagyon költséges műszaki megoldásokkal lehetséges 

 

 A fentiek alapján két kérdés merülhet fel: 

  - a vonatkozó szabványok? – ezek előírásai helyesek-e vagy sem? 
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  - bármi jobb a semminél? – avagy az adott helyzethez képest, mikor 

egyáltalán nincs a kerépárosok számára kialakított közlekedési nyomvonal, jobb ha van 

valami, bármilyen legyen is az? 

 

 Nem tudok teljes biztonsággal válaszolni ezekre a kérdésekre. A szabványok 

minimális követelményeket írnak elő a forgalom biztonságosságának érdekében. Ha az 

előírások be nem tartása utólag baleset okozásához vezet, akkor a kerékpárút 

megépítésében résztvevő minden felet felelősség terhel. 

 Az előírások be nem tartásának két másik kellemetlen következménye is lehet: 

  - gondot okozhat a különböző engedélyek megszerzése ! 

  - a finanszírozás felfüggesztéséhez vezethet ?! – egyes vissza nem 

térítendő alapokból finanszírozott befektetések eséten 

 Engedélyeztetési  eljárások 

 Romániában bármilyen jellegű építmény engedélyeztetési eljárását az 1991/50-

es számú Törvény szabályozza, illetve az építmény minőségének biztosítása érdekében 

az 1995/10-es számú Törvény által előírtakat kell betartani. 

 Az engedélyeztetési eljárásban a következő lépéseket kell végigjárni: 

 - az Urbanisztikai Bizonylat beszerzése 

 - az Urbanisztikai Bizonylatban előírt szakhatósági engedélyek beszerzése 

 - az Építkezési Engedély beszerzese 

 Az Urbanisztikai Bizonylat, illetve az Építkezési Engedély kibocsátása a 

területileg illetékes önkormányzati hatóság jogköre. Amennyiben az illető 

önkormányzatnak nincs erre szakosodott osztálya, vagy a beépítendő terület több 

önkormányzat adminisztratív területét érinti, ebben az esetben a fenti engedélyek 

kibocsájtása a megyei tanács jogkörébe esik. 

 

 Az Urbanisztikai Bizonylat megszerzéséhez a befektető be kell nyújtson egy 

kérvényt és minimális dokumentációt, ami tartalmazza azt, hogy hol és mit akar 

építtetni. Az illetékes hatóság a kibocsátott bizonylatban meghatározza, hogy az adott 

konkrét esetben az építmény megvalósításához milyen területrendezési, beépíthetőségi 
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szabályokat kell betartani, illetve hogy milyen egyéb szakhatósági engedélyek 

beszerzése szükséges.  

 

 A szakhatósági engedélyek beszerzése a befektető feladata. A törvény minden 

esetben előírja a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság véleményének 

beszerzését. További engedélyek a konkrét helyzettől függően szükségesek, ezeket az 

urbanisztikai bizonylatban írják elő. Kerékpárutak esetében a leggyakrabban előírt 

szakhatósági engedélyek a következöek: 

 - amennyiben a kerékpárút bármilyen jellegű természetvédelmi területen halad 

át, a környezetvédelmi hatóság kérhet egy környezettanulmányt - amit arra jogosult 

személy készíthet el 

 - ha a kerékpárút közutak mentén halad, illetve ezeket keresztezi az útfenntartó 

szakvéleménye szükséges.  

 - ugyanez vonatkozik a vasúttal való kereszteződés esetére is, azzal a 

megjegyzéssel,  hogy a CFR (Román Vasúti Társaság) esetleg megköveteli, hogy ezt a 

kereszteződést egy általa kibocsátott engedéllyel rendelkező személy tervezze meg (aki 

esetleg ráírja a nevét a neki elvitt, már amúgy is létező tervre) 

 - amennyiben a kerékpárút elektromos vezetékek alatt halad át szükséges az 

elektromos művek engedélye. Külön problémát jelent, hogy a magasfeszültségű 

vezetékek más hatóságok alá tartoznak, és ha a pálya magasfeszültségű vezeték alatt 

halad át, akkor erre újabb hatástanulmány szükséges – természetesen szintén erre 

jogosult személy által elkészítve 

 - gyakori eset, hogy a kerékpárút öntözőcsatornákat, vízvédelmi berendezéseket 

szel át, ilyenkor az ezeket üzemeltető hatóságok engedélye szükséges 

 - belterületen az érintett közműveket üzemeltető szervek engedélyét kell 

beszerezni (pl. víz, csatorna, földgáz, elektromos hálózat, távközlés) 

 

 Az Építkezési Engedély megszerzéséhez a befektető be kell mutassa az 

Engedélyeztetési tervet, az Urbanisztikai Bizonylatban előírt szakhatósági 

engedélyeket, illetve bizonyítania kell, hogy jogosult az érintett területre építkezni. A 
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jogosultság az jelenti, hogy az érintett terület a befektető tulajdona kell legyen, vagy a 

jogos tulajdonos közjegyző által hitelesített engedélye szükséges. A tulajdonjogot a 

Földhivatal által kibocsájtott hivatalos okirat igazolja. 

 

 A munkálatokat az Építkezési Engedély beszerzése után lehet elkezdeni. A 

kivitelezési munkálatok a Kivitelezési terv és, ha szükséges, a kivitelezési részleteket 

tartalmazó Részletterv alapján lesznek elvégezve.  

 

 Az Engédelyeztetési terv, a Kivitelezési terv és a Részletterv elkészítéséhez 

szakmérnöki jogosultság szükséges, illetve ezeket a terveket kötelezően le kell 

ellenőriztetni egy erre jogosult tervellenőrző mérnökkel. 

 

 A munkálatok megkezdését be kell jelenteni az Állami Építési Felügyeletnél 

(Inspectoratul  de Stat in Constructii – ISC). Az elvégzett munkálatok minőségét 

biztasítandó a befektető egy erre jogosult műszaki ellenőrrel (diriginte de �antier) kell 

felügyeltesse az építkezési folyamatot. 

 

4. Következtetések 

 Abban, akiben volt kellő kitartás, és idáig jutott az olvasásban,  felmerül a 

kérdes:  akkor mégis hol és hogyan építsünk kerékpárutat? Egyáltalán érdemes-e?  

  

 És ismételten nem tudok valaszolni erre a kérdesre! Ellenben adhatok néhány 

tanácsot arra vonatkozólag, hogyan NE építsunk kerékpárutat: 

  - túl keskenyet – minden esetben a kerékpárút mindkét irányban kell 

biztosítsa a haladási lehetőséget. Az út egyik oldalán kiépített kerékpárút, amely túl 

keskeny ahhoz, hogy két kerékpáros egymás mellett elhaladhasson, arra fogja 

kényszeríteni a kerékpárosokat, hogy továbbra is az úttesten közlekedjenek 

  - olyant, ami gyakran vált az út egyik oldaláról a másikra – a legtöbb 

esetben nehéz olyan helyet találni, ami lehetségessé teszi, hogy a kerékpárút teljes 

hosszában a közút egyik oldalán legyen kiépítve. De a közút túl gyakori keresztezése 



 

88 

 

Ezen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu 
 

sok lehetséges konfliktushelyzetet teremt. Kellemetlen és fárasztó a kerékpárosok 

számára, és túl nagyon leköti a gépkocsivezetők figyelmét. 

  - olyant, ami nem funkcionális, csak azért, mert épp erre van 

finanszírozási lehetőség meghirdetve. A kerékpárosok nem fognak használni egy nem 

funkcionális utat, tehát ennek kiépítése csupán pénzkidobást jelent. 

  - tipikus eset, amikor különböző programok falusi környezetben kiépített 

kerékpárutakat finanszíroznak. Megéri kiépíteni egy kerékpárutat egy falusi kis 

mellékutcában, ami nincs leaszfaltozva, esetleg lekövezve sem? A 2,00 m széles 

kerékpárutat a kerékpárosok fogják majd használni, vagy a személygépkocsik, esetleg a 

szekerek? Vagy hasznosabb befektetés volna az utcának magának a leaszfaltozása, a kis 

forgalom nem jelentene veszélyt a kerékpárosok számára. 

 

 A fentiek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a kerékpárutak kiépítése nem is olyan 

egyszerű feladat, mint amennyire az elsőre tűnik! Következésképpen elmondható, hogy 

minden ilyen irányú előzetes elképzelést jól meg kell fontolni. Egy kerékpárút 

megépítésére vonatkozó döntés meghozatala előtt ajánlott egy ilyen téren tapasztalattal 

rendelkező személy véleményét kikérni. Ajánlott akár egy esettanulmány elkeszíttetése 

is az adott konkrét helyzetre vonatkozólag. Még ha az esettanulmány végkövetkeztetése 

nem is pozitív, egy tanulmány elkészíttetése sokkal kevésbé költséges mint egy végül 

használhatatlannak bizonyuló kerékpárút! 

 

5.  A kerékpárutak használatáról  

 Nem zárhatjuk le a témát anélkül, hogy néhány szót ne ejtsünk a kerékpárutak 

használatáról is. 

 Elsősorban egy kerékpárút megépítése költséges, tehát elvárható, hogy a 

befektetés eredménye hasznalható és HASZNÁLT legyen. 

 Mit jelent az, hogy egy kerékpárút használható legyen: 

  - a megépítés szükségességének eldöntésénél vegyék figyelembe az 

eddig elmondottakat 

  - egy átgondolt tervezés, ami biztosítja a szükséges paramétereket 
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  - egy jó minőségű kivitelezés, ami biztosítja az előírt követelményeket 

  - egy megfelelő karbantartás, ami biztosítja a hosszútávú 

használhatóságot 

 http://criticalmass.hu/files/files/ketiskola.jpg 

 Mit jelent az, hogy egy kerékpárút használva legyen? Elsősorban a lakosság 

megnevelését, a következő alapkövetelmények betartása érdekében 

  - a kerékpárosok használják a számukra kijelölt útvonalat, még akkor is, 

ha néha ennek nyomvonala valamivel hosszabb, mint a közúton megtett út hossza 

  - más, a forgalomban résztvevő személyek NE használják a 

kerékpárutakat. A gépkocsik ne álljanak le és ne parkoljanak a kerékpárosok számára 

kijelölt sávokon, elzárva ezáltal a kerékpárosok útját  
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http://www.facebook.com/pages/T%C3%ADzpercbringa/190385840974949 

- a forgalmi rend betartásának felügyeletével megbízott hatósági 

személyek ne kezeljék közönbösen és elnézően az előbbi két szabály 

megsértését, sem a kerékpárosok, sem pedig a gépkocsivezetők részéről. 

 

Van egy fontos kérdés a szabadidős, turisztikai célú kerékpárutak kialakítása esetén, 

melyről eddig csak érintőlegesen ejtettünk szót. „Ezeken a kerékpárutakon helyenként 

ajánlatos pihenőhelyeket kiépíteni.” írta a közlekedés tervező mérnök.  

A helyzetfelmérés keretében elkészült Igényfelmérés és kínálat feltérképezés című 

szociológiai és statisztikai módszerekkel végzett kutatás által feltárt attitűdöket a 

szabadidős kerékpárosok esetén érdemes figyelembe vennünk a tervezésnél, az 

útvonalak és kapcsolódó létesítmények tervezésénél. 

Nézzük a kerékpárosok viselkedését befolyásoló tényezőket tartalmazó 

megállapításokat: 

A megkérdezett kerékpárosok többnyire megtervezik útjukat az alapján, hogy mit 

kívánnak megnézni. Csak a kerékpárosok kevesebb mint 25%-a mondta azt, hogy nem a 

látnivalók alapján tervezi útjait, vagyis mindegy neki milyen kellemes környezetben 
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kerékpározik.29 Ez az eredmény is azt támasztja alá, hogy érdemes a szabadidős célú, 

turisztikai kerékpárutakat célpontok, attrakciók érintésével tervezni, még ha ezáltal 

valamivel hosszabb is lesz a nyomvonal, mint a kiinduló és a végpont közötti 

legrövidebb út. Érdemes figyelemmel lennünk arra, hogy a nyomvonal látványos 

helyeken, szép tájakon vezesse a kerékpárost végig. 

A megkérdezett kerékpárosok közel 40%-a napi 16-40 km-t tesz meg egy túra során. 

Közel ugyanolyan arányban vannak azok akik 5-15 km közé (24%) tették napi menet 

teljesítményüket és akik 40 km-nél hosszabb (27 %) táv megtételét tervezik egy túra 

során naponta. Ennek segítségével tudjuk a kerékpáros bázisok egymástól való 

távolságát meghatározni. A megkérdezettek nagy része (58 %) számára a rendelkezésre 

álló idő szabja meg a megtenni tervezett távolságot. Persze a naponta megtett út hossza 

függ az útvonalon elérhető látványosságok számától, az útvonalra eső pihenőhelyek 

számától és minőségétől. Minél több mindent tud megnézni a kerékpáros annál 

lassabban haladhat, annál gyakrabban lehetnek a szálláshelyek és étkezést biztosító 

szolgáltatók. Minél több és jól felszerelt pihenőhely csábítja a kerékpárost annál 

valószínűbb, hogy rossz idő (csepergős őszi idő), de akár túl jó idő (kánikulai 

napsütéses nyári nap) esetén is gyakrabban megáll és nem csak végig suhan a 

kerékpárúton. A kerékpárosok 26%-a nyilatkozott úgy, hogy 1-5 km-en belül pihenőt 

tart, 40 % 6-15 km-enként áll meg, 20 % 16-30 km-enként pihen, 13% pedig úgy 

nyilatkozott, hogy csak 30 km felett áll meg. Saját tapasztalataink szerint az 5 éves 

kisfiunk 2 km-enként, 10 éves fiunk 4-5 km-nél, alkalmi kerékpáros barátaink 5 km 

után igényelték, míg rendszeresen bringázóknak is jól esett megállni 10-15 km után. 

Igazából csak nagyon jó kondiban lévő kerékpárosok „nyomnak le” több mint 30 km-t 

megállás nélkül. Aki először jár egy útvonalon, az ha hívogató a megálló és információt 

tartalmaz a környékről (pl: tanösvény megállója is egyben) a szokásosnál jóval 

gyakrabban hajlamos megállni és nézelődve szusszanni egyet. A jól felszerelt pihenők 

számos információt biztosíthatnak a tájról, mely körül veszi a kerékpárost. Ezek az 

információk lehetnek (a tanösvények mintájára) kitáblázott módon megjelenítve, vagy 

információs füzetből megismerhető jelölésekkel ellátott tájékoztatási pontok, illetve 

úgynevezett digitális információs pontok. A digitális információs pontok a legkisebb 
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befektetéssel megteremthető tájékoztatást tudják nyújtani és a legkisebb fenntartási 

költségűek. Csupán egy QR kódot, esetleg egy web címet kell megmutatnunk. Ezen a 

módon az okostelefonok és tabletek segítségével a mobilnettel rendelkezők közvetlenül 

juthatnak információhoz a megálló környezetéről, az általunk feltöltött anyagok alapján. 

A pihenőkben a kerékpárosok által keresett fontos dolgokról válaszaik alapján magát a 

pihenőt, vizet, szép tájat, árnyékot, látványosságot keresnek. A fáradtság csak ezután 

jön és a Wc megléte egészen hátul áll preferenciáik között. A pihenők kialakításánál 

szükségesek: pad és asztal, kerékpár támasz, információs tábla, lehetőség szerint 

esőbeálló. 

Természetesen a pihenők köthetők célpontokhoz (büfé, cukrászda) akár, nem szükséges 

minden útvonalon önálló pihenő helyet kialakítani, de minden pihenő helynek, melyet 

ekként meg is jelölünk biztosítania kell lehetőséget a megállásra és leülésre akkor is, ha 

nem akarja a kerékpáros igénybe venni a fizetős szolgáltatásokat. A pihenőhelyek 

gyakoriságát az útvonal jellege és nehézsége is nagyban befolyásolja, ezért mindig az 

adott útvonalhoz igazodva javasoljuk megvizsgálni szükségességüket. 
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Kerékpáros közlekedés a természetben. 
 

A kerékpáros közlekedés kialakításának egyik speciális odafigyelést igénylő része a 

természeti környezetben történő kerékpáros utak kialakítása, kerékpáros közlekedés 

biztosítása. 

 

Ahogy arról a bevezetőben szóltunk a kerékpározás az egyik legkörnyezetbarátabb 

közlekedési forma. Ugyanakkor a kerékpár jármű. Mint közlekedési forma 

környezetbarát, de a kerékpáros csak addig környezetbarát, amíg a természetet tiszteli és 

úgy viselkedik ahogyan az egy környezettudatos közlekedőtől elvárható.  

A projekt által érintett területen számos környezetvédelmi terület található, melyeket a 

következő két térképen mutatunk be. 

 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye védett területei30 

Habarics Béla 2012. novemberi workshopon elhangozott előadásából készítve 
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A térképről látható, hogy a tervezési terület jelentős része valamilyen védett területet 

érint. A védett területeken folytatott tevékenységek során a természetvédelmi hatóság 

különös figyelemmel kíséri tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását és azokban 

az esetekben amikor a természeti értékek sérülését vélelmezi korlátozhatja 

tevékenységünket. Ezekben az esetekben a védett területek vonatkozásában kötelesek 

vagyunk figyelemmel lenni a természetvédelmi hatóság kötelezéseire.  

 

A hatósági szerepkört a Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség tölti be, amely hatóság a Hortobágyi Nemzeti Park területi 

szerve, a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet munkatársai szakvéleménye alapján hoz 

döntést a területen a természetvédelmi kérdésekben.  

A védett természeti területeken szakterületi jogszabályok alapján tilos, illetve 

engedélyhez kötött a járművel történő közlekedés. 31 

A kerékpár mint fentebb leszögeztük járműnek a kerékpáros pedig járművezetőnek 

minősül. Így a védett természeti területeken a kerékpárral közlekedés is engedélyhez 

kötött. Ennek oka, hogy a kerékpárosok akár vigyázatlanságból rongálhatják a védett 

természeti értékeket. 

A Natura 2000 hálózatba tartozó területeken is engedély köteles a technikai jellegű 

sporttevékenység folytatása.  

Ez környezetünkben számos helyen akadályt jelent a kerékpározásban, azonban 

megoldást jelent részben erre, hogy a közforgalom számára megnyitott utakon 

(közúton) korlátlanul szabad közlekedni. Egy rossz példa a természetben való 

közlekedésre, a hegyi kerékpározás, mely károsítja a védett területeket és természeti 

értékeket. A másik oldalról nézve környezetünkben a kerékpározás még a természetben 

is alapvetően az utakon zajlik túrázási célból is. 

Tehát egész pontosan a szabály úgy szól, hogy: 

Védett természeti területen (nemzeti parkban, tájvédelmi körzetben, természetvédelmi 

területen) járművel közlekedni az arra külön kijelölt utak kivételével csak a 

természetvédelmi hatóság engedélyével szabad.  
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Fontos tudnivaló még az is, hogy az erdőtörvény alapján erdőterületen (a 

természetvédelmi oltalomtól függetlenül) kerékpározni és lovagolni, motorral, illetőleg 

gépkocsival közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad  

 

A másik kérdés ami itt felmerül, hogy milyen típusú kerékpárút épülhet a védett 

területeken. A válasz erre az, hogy a védelem alatt álló területeken történő bármilyen 

kerékpárút kialakításakor az engedélyezési eljárásban szakhatóságként bevont 

környezetvédelmi hatóság környezeti hatásvizsgálat elkészítésére kötelezi az építtetőt. 

Ezt a dokumentumot megfelelő végzettséggel rendelkező környezet mérnök végzi. A 

hatásvizsgálat a kerékpárút létesítése kapcsán érintett terület flórájára és faunájára 

gyakorolt hatását vizsgálja a beavatkozásnak a teljes nyomvonalon, illetve annak 

hatásterületén. 

A következő kérdés, hogy milyen fajta burkolatú kerékpározást lehetővé tevő útvonalak 

kialakítása lehetséges a természetes környezetben. Mivel térségünk talaja agyagos, réti 

öntéstalaj, ezért az esős időszakokban a földutak nagyon hamar kerékpárral 

járhatatlanná, csúszós dagonyává válnak. A kerékpározás biztosításához ezért 

valamilyen fajta kerékpárutak kialakítása szükséges. Az aszfaltozott, vagy betonozott 

kerékpárutak egyik alternatíváját jelentheti ezeken a területeken a stabilizált zúzott 

köves pálya kialakítása. Ugyanakkor ezek kezelése nagyobb terhet ró a kerékpárút 

fenntartójára, mivel a gazosodás megelőzése érdekében a természetvédelmi területeken 

kerülendő a gyomirtó szerek használata. 

 

A kerékpárutak esetében is mint minden útnál gondoskodnunk kell a csapadékvíz 

elvezetéséről, elszikkasztásáról, amire a védett területeken szintén külön odafigyelést 

igényel, hogy ne vezessük le ezzel a vizes élőhelyekről a természetes utánpótlást. 

 

A kerékpáros közlekedés megoldására külföldön is számos jó példát látunk a 

környezetvédelem és a kerékpárosok együttműködésére. Deszkákból épített kerékpárút 

is épülhet egyes szakaszokon, azonban látnunk kell hogy ezeknek bizony komoly 

fenntartási terhe hárul a kezelőre. 
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Figyelemmel kell lennünk egymás érdekeire és akkor megtaláljuk a legjobb megoldást.



 

97 

 

Ezen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu 
 

 

Összegzés 
 

A helyzetfelmérés a feltárt településeket, a kerékpáros közlekedés szempontjából 

vizsgálta, a tanulmány a feltárt helyzet figyelembevételével adott tanácsokat, 

iránymutatást arra vonatkozóan hogyan fejleszthető a kerékpáros közlekedés 

térségünkben. A helyzetfelmérés egységes szempontok szerint vizsgálta a településeket, 

és a megépült kerékpárutak által lehatárolt beavatkozási területét a projektnek. 

Igyekeztünk minden olyan körülményt vizsgálni amely a kerékpáros közlekedés 

fejlesztésére hatással lehet, hogy ezek figyelembe vételével tehessünk a 

munkaértekezleten elhangzottakat is figyelembe véve a tanulmányban javaslatokat.  

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a kerékpáros közlekedés a település szerkezet és 

a térség hagyományai, valamint a társadalom vásárlóereje által meghatározott módon 

létezik nagyjából egységesen a vizsgált terület településein. Életkor szerint is eltérőek az 

igények, azonban aki egyszer megtanulta az – ritka kivételektől eltekintve – használja, 

szeret kerékpározni, vagy vágyik arra, hogy használja ezt a közlekedési formát. A 

hosszú évtizedek alatt kialakult szokásokat gyors intézkedésekkel nem lehet 

megváltoztatni, de lehetőségünk van a közlekedő emberek komfortérzetének javítására. 

Lehetőségünk van a rossz beidegződéseknek a fiatalokon keresztül és a rendőrség 

segítségével történő apránkénti megváltoztatására. A szemlélet formálással a 

döntéshozókat is abba az irányba tudjuk befolyásolni, amely a kerékpáros közlekedés 

népszerűségének növelése érdekében hat. Szükséges a kialakuló elképzeléseket a 

települések fejlesztési dokumentumain is átvezetni a lehetőségekhez mérten.  

 

A helyzetfelmérést áttekintve, a tanulmányt készítve sok közös munkával – átérezve a 

felelősséget a problémák kezelése és a lehetőségek kihasználása kapcsán – 

továbbgondolva a kérdéseket, egy olyan dokumentumot kívántunk átadni, ami segít a 

cél eléréséhez vezető eszközöket megtalálni és a szükséges források mértékét 

meghatározni. Tesszük ezt úgy, hogy a párhuzamos, egymást kioltó akciók száma 

csökkenjen, viszont az egymásra épülő, egymást erősítő fejlesztések száma növekedjen. 
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Az egymást erősítő intézkedések pedig sokkal hatékonyabban fogják a fejlesztési cél 

elérését segíteni, mint amit külön-külön valaha is el tudnának érni az érintettek. Ehhez 

kívánunk jelen munkánk végén és közös munkánk elején minden tenni akaró embernek 

sok sikert, kitartást és sok boldog kerékpározással töltött órát.  
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