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A kerékpáros turizmusban rejlő lehetőségek
Szerzők: Dr. Nagy Zita Barbara igazgatóhelyettes és Vona Gábor önkéntes / KÖVET Egyesület

Magyarország kedvező természeti adottságaival hozzájárul a kerékpáros turizmus feltételeihez, bár az
effajta turizmusban rejlő lehetőségek tárháza még koránt sincs kiaknázva. Miközben ez a környezetbarát
közlekedés számos előnyt rejt magában, nem kis feladat ráébreszteni a modern kor emberét arra, hogy
ne tekintsék az autós közlekedést életük nélkülözhetetlen részének, és válasszák a biciklit a nyaralásra
menet és annak ideje alatt is.
A kerékpáros turizmus hódolói – akár egyénileg összeállított, akár szervezett kirándulás mellett döntenek – Nyugat-Európában
teljesen kiépült, minőségi szolgáltatást
nyújtó hálózatra támaszkodhatnak, mely
felöleli a szállásadókat, a vendéglátóhelyeket, a látnivalókat, a turisztikai irodákat,
az útvonaltervezőket, illetve a kerékpárkölcsönzőket és -javító műhelyeket is. Példaként: Párizs és London között két útvonal
vezet, az egyik az Epte, a másik az Oise völgyén keresztül (Paris-Londres à vélo, 2019).
Említésre méltó, hogy mintegy 52 millió
eurót fordítottak a Loire mentén kb. 800 km
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kerékpározható út kialakítására és útjelzésekkel történő ellátására (65€/m) (Hachette
Livre, 2016). Ezzel párhuzamosan megemlítendő a MOL Bubihoz hasonló, az Île-deFrance területén elérhető, összesen közel
23 600 kerékpárt számláló, 30%-ban már
elektromos bicikliket biztosító Vélib szolgáltatás, mely az ÜHG-mentesség 2050-ig
történő elérésére törekvő főváros és annak
agglomerációja közösségi közlekedésének
részét képezve a kerékpárhasználatot népszerűsíti. Globális ökoturisztikai választékkal
rendelkező szolgáltatót is találhatunk pl.
a belga Sens Inverse Écotourisme-t, mely

az európai desztinációk mellett afrikai és
ázsiai ajánlatokkal is felkelti az érdeklődők
figyelmét (Sens Inverse, 2019).
Tegyünk egy gyors fogalmi lehatárolást a témát
illetően. Az 1. ábra összegyűjti a kerékpáros
turizmus kapcsán használt kifejezéseket, és
egyben elkülöníti a különböző turisztikai termékeket.
A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) trendelőrejelzései (mint például nő az ökoturizmus és
a természeti turizmus iránti kereslet; az aktív
turizmus formái egyre népszerűbbek stb.)
következtében a kerékpáros turizmus is kedvező irányba fejlődik.

Kerékpáros turizmus

• Cycle tourism
• Két hely közö�, a szabadidőt turisz�kai céllal eltöltő, kerékpárral történő utazás.

Kerékpáros nyaralás

• Cycle holidays
• Olyan nyaralás, amely esetén a kerékpározás mo�vál az utazásra.

Nyaralás közbeni
kerékpározás

• Holiday cycling
• Olyan nyaralás, amelybe bevonják a kerékpározást.

Egynapos
kerékpáros túrák

• Cycle day trips
• Szabadidős és rekreációs kirándulások o�honról vagy a szálláshelyről kiindulva.

Hosszú távú
kerékpáros utak
Kerékpáros események

• Long distance cycle routes
• Különböző desz�nációkat összekötő, 100-500 km-t is elérő túraútvonalak

megtétele a cél.

• Cycling Events
• Nemze�/nemzetközi kerékpáros versenyek, teljesítménytúrák,

egyéb kerékpáros programok.

1. ábra: A kerékpáros turizmus fogalomrendszere
Forrás: saját szerkesztés a Kerékpáros Turizmus Fejlesztési Stratégiája 2010-2015 alapján

Az alábbi táblázatba gyűjtöttük össze a kerékpáros turizmus négy aspektusát Magyarország vonatkozásában:

Összességében elmondható, hogy egy kerékpáros turista a hagyományos turistával
ellentétben közlekedése során lényegesen

Erősségek

Lehetőségek

 Rendkívül kedvező helyi adottságokra lehet
támaszkodni.
 2017-ben 3221 km volt a kerékpárút-hálózat
hossza (KSH, 2019, old.: 11.).
 Mind a lakosság rendelkezésére álló jövedelme, mind a belföldi utazásokra fordított
összeg növekszik: 2018-ban összesen 347,42
milliárd Ft-ot költöttek belföldi utazásra 5762
Ft/fő/nap átlag mellett (KSH - 4.5.8., 2019).
 Az utazás motivációja mentén eltolódás
kísérelhető meg az egészségmegőrzés, a
táboroztatás, a kulturális és sportrendezvények, a hobbi jellegű munkavégzés, illetve a
hivatalos cél felé.
 Számos kis gépjármű-forgalmú közút nyújt
lehetőséget a biztonságos és akadálymentes
kerékpározásra.

 A kiváló, modern információs háttér feltételezi
az útvonaltervezők és -ajánlók fejlesztését.
 Külföldi gyakorlathoz hasonlóan a szubnacionális szereplők érdekeltté tehetőek további
túraútvonalak kialakításában, a meglévők
összekötésében az egész országra kiterjedően és interregionális szinten.
 A jövőben érdemes a tudatos és koordinált
marketingtevékenységet intenzívebbé tenni.
 A kerékpáros turizmus, mint szezonhos�szabbító tényező lehetőségének szem előtt
tartása a döntéshozók előtt.
 Más turizmuságakhoz, turisztikai termékcsoportokhoz kapcsolódási pontok feltérképezése és kialakítása.
 Infrastruktúra fejlesztése (kerékpáros
turizmushoz igazodó környezet feltételeinek
megteremtése).
 Környezettudatos oktatás-nevelés, a
kerékpározással kapcsolatos szemlélet XXI.
századi alapokra helyezése.

Gyengeségek

Fenyegetések

 A szereplők közötti folyamatos együttműködés és közös innováció még nincs
kiteljesedve.
 2017-ben az önkormányzati kerékpárutak
hossza mindössze 16 km-rel növekedett
(KSH, 2019, old.: 11.).
 Az utak sok helyen kifogásolható minőségűek, az azokat fenntartó önkormányzatok
karbantartásra fordítható költségvetésének
korlátozottsága.
 A kerékpárosbarát szálláshelyek száma
alacsony.
 Egyelőre hiányoznak a komplex kerékpáros
turisztikai termékek.

 A magasabb rendelkezésre álló jövedelem a
nagyobb ökológiai lábnyommal járó utazási
ajánlatok előnyben részesítését eredményezheti.
 Visszaesés tapasztalható az utazók számában és az utazáson eltöltött időben:
mindkettő 2017-ben érte el minimumát,
2018 során már 14,386 millió fő összesen
60,296 millió napot töltött el belföldön, így
remélhetőleg pozitív trend veszi kezdetét
(KSH - 4.5.8., 2019).

kevesebb káros anyagot bocsát ki (és kevesebbet is lélegez be), ezzel hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz. A természeti
erőforrásokhoz való helyes viszonyulás kialakításában is fontos szerepet játszik: megismertet a napjainkban egyre inkább szűkös
javakká váló tiszta víz, levegő és az érintetlen
ökoszisztémák értékével, majd ezek tiszteletére nevel. A kerékpáros turizmus népszerűsíti
a környezettudatos szemléletmódot, egyben
felhívja a figyelmet az egészséges életmód
fontosságára, mindemellett az érintettek
egészségi állapotának javításához is hozzájárul. Tágabb körbe kitekintve – a vendéglátóés szálláshelyeknél – előtérbe helyezendő a
hatékonyság az energiafelhasználásban, a
szelektív hulladékgyűjtés, valamint a helyi termékek kínálata. Záró gondolatként megállapítható, hogy a turizmusból származó emissziók
csökkentésével is hozzá tudunk járulni a
sikeres klímapolitikához.
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