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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., az Inštitút Priestoroveho Plánovania és a 

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút stratégiai 

partnerségével az Európai Unio támogatásával „A fenntartható közlekedés fejlesztése az infor-

mációszolgáltatás és az intermodalitás javításával a magyar-szlovák határtérségben” címmel, 

TransHUSK Plus néven 2014. január 1-je és 2015. június 30-a között valósította meg projekt-

jét. Ennek keretében: 

- megvizsgáltuk egy határon átnyúló környezetbarát közlekedésre vonatkozó információs 

rendszer létrehozásának lehetőségét; 

- megvizsgáltuk legalább két intermodális – közforgalmú közlekedés és környezetbarát 

közlekedési módok közötti – csomópont kialakításának lehetőségét; 

- elkészíttetünk egy határon átnyúló kerékpáros útvonalak megtervezésére alkalmas 

szoftvert; 

- számos rendezvényünkön és egyéb kommunikációs csatornákon pedig a lehető legszé-

lesebb körben tettük ismertté a projekt célkitűzéseit és eredményeit. 

A jelen tanulmány célja a térségben a határon átnyúló környezetbarát közlekedés feltételeinek 

feltárása, egy, a határony átnyúló környezetbarát útvonal tervezővel kapcsolatosan megfogal-

mazható alapvető igények összefoglalása, az elkészítendő útvonal tervező szoftver „műszaki 

specifikációja”. 

A projekt keretében közbeszerzési eljárásban beszerzett útvonal tervező programnak számos 

különböző szempontnak kell megfelelnie. Ezek között vannak kifejezetten az üzemeltetéssel 

kapcsolatos feltételek, mint pl. az uniós projektek esetében kötelező ötéves további működtetés, 

illetve a leendő felhasználók szempontjait tükröző elvárások, mint pl. a mobil applikációk fej-

lesztése.  

Mivel számos útvonal tervező érhető el az interneten keresztül, természetesen példaszerűen 

bemutatunk ezek közül is néhány magyar, szlovák, illetve nemzetközi megoldást. Ezek között 

számos olyan is akad, amelyeknek előnyös tulajdonságait célszerű nekünk is megtartani. Elér-

hető olyan is a világhálón, amelyik összeköti a kerékpáros útvonal tervezőt az adott ország köz-

forgalmú közlekedési hálózatval is (ez azonban a magyar-szlovák határ térségében nem érhető 

el). Ezek közül a megoldások közül a legjobbakat tanulmányunkban is ismertetjük és értékeljük 

röviden. 

A helyzetfeltárás elkészítését kiterjedt adatfelvétel és kutatás előzte meg. Ennek során a követ-

kező adatfelvételekre került sor: 

- a vizsgált régióra vonatkozó térképek összegyűjtése (földrajzi, topográfiai, közlekedési 

stb.); 

- háztartási kikérdezések a lakosság utazásairól, utazási szokásairól és a határon átnyúló 

utazások jellegzetességeiről (300 háztartás/vizsgált járás/ország, országonként összesen 

1.200 háztartás); 

- interjúk az érintett állami és civil szervezetekkel (turizmus, közlekedés stb.); 
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Ezeken túl át kellett tekinteni a szükséges infrastruktúra aktuális helyzetét és a jelenleg ismert 

fejlesztési elképzeléseket, valamint a vonatkozó szabályozási környezetet is mindkét ország-

ban. 

A projekt közvetlen hatásterülete Magyarország és Szlovákia közötti több mint 650 km-es határ 

mentén mintegy 40-60 perc elérési távolságra található települések. Ezek gyakorlatilag minden, 

a határ két oldalán található járást magukba foglalnak. 

A vizsgált terület lehatárolásánál elsősorban a határon átnyúló közlekedésben leginkább érin-

tett, de a TransHUSK projekt keretében nem vizsgált térségeket és településeket vettük figye-

lembe. Habár a projekt „hatásterülete” a teljes magyar-szlovák határ, mélyebb elemzést csak a 

következő négy kisebb térségre végeztük: 

- Balassagyarmat – Szlovákgyarmat, 

- Salgótarján – Losonc 

- Ózd – Rimaszombat 

- Sátoraljaújhely – Szlovákújhely. 

Magyarországon a turisztikai célterületek közül a legjelentősebbek a természeti környezet ré-

szét képző Nemzeti Parkok (NP), azon belül a Tájvédelmi Körzetek (TK), a Természetvédelmi 

Területek (TT) és Tanösvények (TÖ). A Magyar Nemzeti Parkok (Aggteleki-, Balaton-

felvidéki-, Bükki-, Duna-Dráva-, Duna-Ipoly-, Fertő-Hanság-, Hortobágyi-, Kiskunsági-, Kö-

rös-Maros-, Őrségi Nemzeti Park) közül öt a magyar-szlovák turizmus célterületeinek szerves 

részét képezi. 

Szlovákiában a szlovák - magyar határvidék idegenforgalmának részét képezi a Szlovák Karszt 

Nemzeti Park, illetve a következő tájvédelmi körzetek: Dunai Erdők Tájvédelmi Körzet, Kis-

Kárpátok Tájvédelmi Körzet, Cserhát Tájvédelmi Körzet, Latorica Tájvédelmi Körzet és részben a 

Murányi Fennsík Nemzeti Park, Selmeci Hegyek Tájvédelmi Körzet, és az Erdőhát Tájvédelmi 

Körzet. 

A történelem során az épített környezet mindig az adott kornak megfelelő vallási és történelmi 

irányzatoknak megfelelően integrálódott, és mint érték adódott hozzá a turisztikai célterületek 

természet adta adottságaihoz. A tanulmány keretein belül röviden ismertetünk – a teljesség igé-

nye nélkül kiválasztott – négy eltérő jellegű, turisztikai szempontból is fontos magyarországi 

látványosságot és szlovákia két legnagyobb városát: Pozsonyt és Kassát, amelyek szintén a 

határ közelében, a vizsgált zónában fekszenek. 

Bemutatjuk a határ két oldalán található régiókban a kerékpáros turizmus, illetve a környezet-

barát vasúti közlekedés kapcsolódási lehetőségeit, a kerékpárral kirándulók számára fontos 

szolgáltatások helyzetét is: vendéglátás, szállás, kerékpár kölcsönzés és szerviz, intermodalitás 

és kerékpár szállítási lehetőségek. 

Részletesen ismertetjük a régióban található határon átnyúló kerékpáros turisztikai és az azt 

kiszolgáló közforgalmú közlekedési kapcsolatokat is, nem csak magukat a kerékpár utakat. 
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Áttekintjük az együttműködés szervezeti, jogszabályi kereteit és az elérhető információk forrá-

sait is, együtt magának a turizmusnak a szabályozási, intézményi kereteivel együtt mindkét 

országban. 

Elemezzük a határ menti régióban felmért járások lakosainak utazási szokásait, különös tekin-

tettel a határon átmenő utazásaikra. Megállapítottuk, hogy elsősorban ott van érzékelhető nagy-

ságú kölcsönös utasforgalom, ahol a határ másik oldalán valamilyen olyan vonzerő található, 

ami miatt megéri akár távolabbra is utazni. A mobilitás ráadásul ott a legnagyobb, ahol a határ 

csupán csak ketté vágott két településrészt, mint pl. Sátoraljaújhely, vagy a korábbi kutatása-

inkban feltárt Komárom esetében. Ezeken a helyeken ráadásul a kerékpár használat is sokkal 

jellemzőbb, mint ott, ahol a másik országban felkeresett település viszonylag messzebb találha-

tó. Összességében azonban elenyésző arányban látogatnak a megkérdezettek a határ túloldalára, 

amiben valószínűleg nagy szerepet játszik a vizsgált térségek általános gazdasági elmaradottsá-

ga, hiszen a meghiusult utazások indoka alapvetően a pénzhiány. Akik utaznak, azok elsősor-

ban valamilyen szabadidős programot keresnek, de jelentős még a látogatási célból lebonyolí-

tott utazások aránya is. 

A kutatásokból kiderül az is, hogy a kerékpáros turizmust alapvetően a látnivalók mozgatják, 

ezért akár még kitérőt, vagy egyéb kellemetlenséget is hajlandók vállalni a megkérdezettek. A 

látnivalókon kívül fontos szempontok még az útvonal megválasztásakor a biztonság és a dom-

borzati viszonyok jellegzetességei is. A kerékpáros kirándulások döntő hányada rövidebb túra, 

többnapos programként viszonylag kevesen vállalkoznak rá. Ennek megfelelően a keresett 

szolgáltatások között is alapvetően az étkezés, kisebb hányadban a pihenési lehetőség szerepelt 

a válaszok között. 

A stakeholderekkel tartott workshopok és az intézmények képviselőivel folytatott interjúk 

nagyban elősegítették azt az elemző munkát, amelynek eredményeként létrejött a problémákat 

és célokat feltáró kapcsolatok hálója, illetve, amelynek végeredményeként megfogalmazhattuk 

az általunk megrendelt útvonaltervező szoftverrel szembeni követelményeket, annak „műszaki 

specifikációját”. Ennek értelmében a kerékpáros útvonaltervezés területe a magyar-szlovák 

határsáv 30 km szélességű területe, ezért az útvonaltervező alkalmazásnak biztosítania kell a 

vasúti eljutást mindkét ország vasúthálózatán bármely állomásról, vagy megállóhelyről a ke-

rékpáros túrák célterületére. 

A rendszernek az alábbi követelményeket kell teljesítenie: 

● a megoldás szerves része egy három nyelvű, (magyar-szlovák-angol) publikus web-es 

adatportál; 

● a megoldásnak webes eszközrendszerrel kell biztosítania az üzemeltetést végző munka-

társak számára a karbantartási, adatfrissítési funkciókat; 

● a magyar-szlovák határ mentén összefüggő kerékpárút hálózat létrehozása szükséges 30 

km szélességben; 

● a kerékpáros létesítmények adatait (kerékpárutak, lejtés viszonyok, forgalmi adatok, ke-

rékpáros POI-k) a rendszer részét képezik; 

● a szoftver a KENYI adatbázisából veszi át a tervezéshez szükséges adatokat; 
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● a rendszer tartalmazza a vasúti menetrendi adatokat is; 

● a szoftver fogadja a felhasználók által feltöltött információkat (POI-k és azokhoz tartozó 

megjegyzések) és beépíti az adatbázisba. Ezeket az információkat előzetesen kontrollál-

juk, hogy mennyire hitelesek, előtte jelezve, hogy az adott információ még nem hitelesí-

tett, és csak ez után válik az adatbázis teljes értékű részévé; 

● a kerékpáros útvonaltervező kezdő és végpontjai például a következők lehetnek: 

− vasútállomás, vagy megállóhely, 

− település (adott középponttal), 

− POI, 

− egér kattintással kiválasztott térképi pont; 

● a kerékpáros útvonaltervező preferálja az alacsony forgalmú utakat, valamint a kerék-

párutakat; 

● a kerékpáros útvonaltervező jelzi az útvonal emelkedését, illetve lejtését; 

● számítja a különböző útvonal változatokat, amelyek megadhatók peremfeltételekkel, 

mint pl. maximális emelkedő, alacsony forgalom, napsütéses útszakasz; 

● a szoftver egy több napos útvonal esetén képes az útvonalról csak letéréssel elérhető 

szállásokat is figyelembe venni, a felhasználó által meghatározott távolságban; ehhez 

kezeli a túra maximális napi hosszát is; 

● a vasúti útvonaltervező figyelembe veszi a kerékpárszállítására alkalmas vonatokat; 

● a POI-k között képes szűréseket végezni a felhasználó által a térképen település névvel, 

vagy kattintással megadott helyen, illetve beállítható sugarú körben; 

● az alkalmazás futtatható asztali webes felületre és/vagy telefon kijelző méretére optima-

lizált elrendezésben, illetve fejlesztetünk mobil applikációkat is (iOS, Android, Win-

dows Phone). 

Az útvonaltervező szoftver – többek között – a projekt honlapjáról érhető el. 
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2. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Az Európai Unió tagországai között a személyek és áruk szabad mozgását alapvetően változtat-

ta meg a belső határellenőrzés megszűntetése, és annak az úgynevezett „külső schengeni hatá-

rokra” korlátozása. Ezért a kontinens nagy részén a – korábban alkalmanként mégoly gyors – 

határellenőrzés felszámolása következtében gyakorlatilag észrevétlenül lehet egyik országból a 

másikba átjutni. Ráadásul a munkaerő áramlása előtti akadályok lebontása, a közös európai 

valuta bevezetésével az árak közvetlen összehasonlíthatósága azt is lehetővé tette, hogy a min-

dennapos fogyasztás, de a munkavégzés is olyan mértékben tudja átlépni az egyes tagországok 

politikai határait, mintha azok a tagországok belső közigazgatási határai lennének. 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az Inštitút Priestoroveho Plánovania 

(Területfejlesztési Tervező Intézet) az Európai Unió Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében 2012-ben támogatást nyert a magyar-szlovák 

határon átnyúló közös közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztési stratégiáját támogató,  

TransHUSK elnevezésű projekt megvalósítására. A projektet 2012. szeptember 1. és 2014. jú-

nius 30. között valósítottuk meg. Annak keretében egy általános helyzetfeltáráson túl értékeltük 

a meglévő szolgáltatásokat, felmértük a legfontosabb érintettek (lakosság, szolgáltatók, munka-

adók stb.) alapvető igényeit és javaslatot tettünk egy, a határon átnyúló közforgalmú közleke-

dési kapcsolatok fejlesztését célul kitűző stratégiához kapcsolódó akcióterv megvalósítására. 

Ezt követően a partnerek 2013-ban kiegészülve egy újabb partnerrel, a Nyugat-dunántúli Regi-

onális Fejlesztési Ügynökséggel, valamint a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút stratégiai partnersé-

gével újabb pályázatot nyertek el „A fenntartható közlekedés fejlesztése az információszolgál-

tatás és az intermodalitás javításával a magyar-szlovák határtérségben” címmel. A projektet 

TransHUSK Plus néven 2014. január 1-je és 2015. június 30-a között valósítottuk meg. Ennek 

keretében: 

- megvizsgáltuk egy határon átnyúló környezetbarát közlekedésre vonatkozó információs 

rendszer létrehozásának lehetőségét; 

- megvizsgáltuk legalább két intermodális – közforgalmú közlekedés és környezetbarát 

közlekedési módok közötti – csomópont kialakításának lehetőségét; 

- elkészíttettünk egy határon átnyúló kerékpáros útvonalak megtervezésére alkalmas 

szoftvert; 

- számos rendezvényünkön és egyéb kommunikációs csatornákon pedig a lehető legszé-

lesebb körben tettük ismertté a projekt célkitűzéseit és eredményeit. 

A jelen tanulmány a projekt egyik fontos eleme, amelyben célunk a térségben a határon átnyúló 

környezetbarát közlekedés feltételeinek feltárása, egy, a határony átnyúló környezetbarát útvo-

nal tervezővel kapcsolatos alapvető igények összefoglalása és az elkészítendő útvonal tervező 

szoftver „műszaki specifikációja”. 
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3. MÓDSZERTAN 

3.1. A MÓDSZERTANRÓL ÁLTALÁBAN 

A projekt egyik legfontosabb célja, hogy elősegítse a magyar-szlovák határon átnyúló környe-

zetbarát közlekedési kapcsolatok fejlesztését megfelelő információkkal és intermodális csomó-

pontok kiépítésére vonatkozó javaslatokkal. 

A legmegfelelőbb megoldásokat felvázoló folyamatban egy olyan átfogó adatbázisra támasz-

kodtunk, amely magába foglalja a szigorúan vett közlekedési hálózati adatokon túl a földrajzi, 

gazdasági, demográfiai adatokat is. Kiterjed a régió lakosságának utazási szokásaira és igényei-

re is, hiszen azok is lényeges befolyással vannak a lehetséges környezetbarát közlekedési kap-

csolatok fejlesztésére. Ez az adatbázis képezi a helyzetelemzés alapját. 

A helyzetelemzés eredményei és az érintett lakosság, valamint az állami és civil szervezetektől 

(Magyar Turizmus Zrt., kerékpáros szövetségek, turista szervezetek) származó információk 

ismerete biztosítják a megalapozott probléma- és célfa elkészítését. Mindezen információk 

alapján készülhet el a határon átnyúló környezetbarát közlekedési hálózatokat bemutató útvonal 

tervező szoftverrel kapcsolatos igényeket összefoglaló „műszaki leírás”. 

3.2. FELHASZNÁLT ADATOK 

A helyzetfeltárás elkészítését kiterjedt adatfelvétel és kutatás előzte meg. Ennek során a követ-

kező adatfelvételekre kerül sor: 

- a vizsgált régióra vonatkozó térképek összegyűjtése (földrajzi, topográfiai, közlekedési 

stb.); 

- háztartási kikérdezések a lakosság utazásairól, utazási szokásairól és a határon átnyúló 

utazások jellegzetességeiről (300 háztartás/vizsgált járás/ország, országonként összesen 

1.200 háztartás); 

- interjúk az érintett állami és civil szervezetekkel (turizmus, közlekedés stb.); 

Ezen túl át kellett tekinteni mindkét országban a szükséges infrastruktúra aktuális helyzetét és a 

jelenleg ismert fejlesztési elképzeléseket, valamint a vonatkozó szabályozási környezetet is. 

3.3. VIZSGÁLT TERÜLET 

A projekt közvetlen hatásterülete a Magyarország és Szlovákia közötti több mint 650 km-es 

határ mentén mintegy 40-60 perc elérési távolságra található települések. A kerékpáros turiz-

mus, és a földrajzi adatbázis építése szempontjából a terület Szlovákiában a Magyarországgal 

határos összes járásra kiterjed, beleértve Pozsonyt és Kassát is (ezeken városokon belül mind a 

9 járás). A földrajzi adatbázisban azonban az összes olyan kerékpáros útvonal szerepel, ame-

lyek ezen a területen kezdődnek, vagy fejeződnek be, valamint a szóban forgó kerület összes 

kerékpáros főútvonala (a pozsonyi, nagyszombati, nyitrai, besztercebányai, és kassai kerületek-

ről van szó). Magyar oldalon az összes határos járásról van szó (lásd 1. ábra).  
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1. ábra: a vizsgált terület megyéi és járásai a határ két oldalán 

A vizsgált terület lehatárolásánál azonban elsősorban a határon átnyúló közlekedésben legin-

kább érintett, de a TransHUSK projekt keretében nem vizsgált térségeket és településeket vet-

tük figyelembe. Mélyebb elemzést csak a következő négy kisebb térségre végeztük: 

- Balassagyarmat – Szlovákgyarmat, 

- Salgótarján – Losonc 

- Ózd – Rimaszombat 

- Sátoraljaújhely – Szlovákújhely. 

Ezek a területek kiegészítik a TransHUSK projekt keretén belül – Győri és Dunaszerdahelyi 

(Dunajská Streda), Komáromi és Révkomáromi (Komárno), Esztergomi, és Párkányi (Štúrovo), 

ill. Érsekújvári (Nové Zámky), Abaúj–Hegyközi és Kassai (Košice) járásokban, illetve Győr-

ben és Kassán (Košice), a városokban – elvégzett kutatásokat. Ezeknek a területeknek pontos 

elemzését a TransHUSK tanulmány tartalmazza
1
. 

Egyes elemzésekbe esetenként azonban további településeket is bevontunk elemzéseinkbe, 

amelyek az adott időn belül elérhetők a rendszeres közlekedési kapcsolatoknak köszönhetően. 

Jelesül Bélapátfalva és Pétervására járás kiválasztott településeiről van szó. Másrészről a Sza-

bolcs-Szatmár megyei Kisvárdai járás egyes településeit ki kellett hagynunk, mivel Szlovákiá-

ba csakis a Pácinon található határátkelőn keresztül, alacsonyabb osztályú útvonalon lehet el-

jutni. Ezért is vesz igénybe a határhoz vezető út a járás nagyobb részén több mint 60 percet, 

ami a rendszeres utazás során meghatározott felső határértéket meghaladja. 

                                                 

 

1
 http://www.kti.hu/uploads/Projektek/Transhusk/TransHUSK_SK_final.pdf 
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3.4. MEGKÉRDEZÉSEK 

3.4.1. Háztartási kikérdezések módszertana 

Minden térségben 300 háztartást kellett megkérdezni. Ez azt jelenti, hogy összesen 1.200 ház-

tartást kerestünk fel mindkét országban. Az egyes régiók településein megkérdezendő háztartá-

sok számát a települések lakosságának és a településeknek a határátkelés helyétől mért távolsá-

ga alapján határoztuk meg. Nyilvánvaló ugyanis, hogy minél több ember lakik egy-egy telepü-

lésen, annál több személyt kell az adott településen felkeresni a kérdezőbiztosoknak. Ugyanak-

kor a határhoz közelebb fekvő települések lakói között várhatóan nagyobb arányban lesznek 

azok, akik valamilyen indokkal és több-kevesebb rendszerességgel felkeresik a határ másik 

oldalán található helyeket. A háztartások kikérdezése pedig éppen ezeket, a határon átnyúló 

utazási szokásokat hivatottak felderíteni. Mintánk tehát a településszerkezetre nézve tudatosan 

nem reprezentatív! 

Az egyes településeken felkeresendő háztartások címlistáját valamilyen véletlen módszerrel 

hoztuk létre annak érdekében, hogy a település minden lakosa azonos valószínűséggel kerüljön 

bele a kiválasztott mintába. Mivel erre többféle módszer is ismert, az éppen alkalmazott meg-

oldást annak a szervezetnek kellett kiválasztani, amelyik az adott feladat elvégzésére megbízást 

kapott. 

Ilyen módszer lehet a véletlen séta módszere, amelynek során először véletlenszerűen meghatá-

roznak az adott településen egy címet és a címen megkérdezendő személyek számát. Amennyi-

ben valóban annyi személyt lehet az adott címen megkérdezni, amennyit előzetesen meghatá-

roztak, akkor el kell végezni a kikérdezést. Amennyiben az előre meghatározottól eltér az adott 

címen megkérdezhető személyek száma, akkor – egy szintén előre meghatározott módszer sze-

rint – a következő címet kell megkeresni, vagy pedig az adott címhez legközelebb található 

olyan háztartást, amelyben annyi személy kérdezhető meg, mint amennyi az előre megadott 

szám volt, majd ezt követően kell az előre meghatározott módszer szerint felkeresni a követke-

ző címet. 

Mindazonáltal azt is biztosítani kell a megkérdezések során, hogy az összeálló minta a lehető 

legjobban tükrözze az adott területen élő teljes lakosság nemek, életkorok, esetleg gazdasági 

aktivitás szerinti összetételét. Azaz az egyes járási központokban és környékükön élőkre vonat-

kozóan összességében kell a mintának tükröznie az adott területen élők nemek és életkorok 

szerinti megoszlását.  

Nem mindenkit kell megkérdezni a felkeresett háztartásokban, hiszen minél nagyobb egy ház-

tartás, annál kevésbé valószínű, hogy mindenki egyidőben otthon tartózkodik. A háztartás 

nagyságának növekedésével „párhuzamosan” egyre kevesebb a kötelezően kikérdezendő sze-

mélyek száma. 

A háztartások tagjaitól egy kb. 20-25 kérdésből álló kérdőív segítségével tájékozódtunk a meg-

kérdezés napját megelőző napon lebonyolított helyközi utazásaikról, a megkérdezést megelőző 
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hétvégi helyközi utazásaikról és – attól függően, hogy a megkérdezett milyen gyakran utazik a 

határ túloldalára – az elmúlt időszakban a határ másik oldalára tett utazásairól. 

A kérdések az utazás (esetleg utazási lánc) kiinduló és végpontjait, az utazás időtartamát és az 

elindulás idejét, az igénybe vett közlekedési eszköz fajtáját, az utazás célját és az adott célból 

lebonyolított helyközi utazások gyakoriságát tudakolják. Ezen kívül néhány általános kérdés 

segítségével azt mérjük fel, hogy az adott háztartás milyen vagyoni/jövedelmi körülmények 

között él, rendelkezik-e személygépkocsival, illetve, hogy milyen, a határon átnyúló látens uta-

zási igényei lennének. A válaszadókat külön kérdéscsoporttal kikérdezzük kerékpáros utazási 

szokásaikról is.  

Magát a megkérdezést ősszel, vagy tavasszal kellett lebonyolítani egy olyan időszakban, ami-

kor semmilyen olyan tényezővel nem kellett számolni, ami befolyásolja a „normális” utazáso-

kat. Ilyen „zavaró tényezők” lehetnek a Mindenszentek és Halottak napja, az őszi és a tavaszi 

iskolai szünet, vagy a Húsvét és a Pünkösd, a május 1-jei hét, illetve a középiskolákban a balla-

gás és érettségi szünet. 

3.4.2. A különböző érintettekkel (stakeholder) folytatott interjúk módszertana 

A környezetbarát közlekedésben érintettekkel (turizmusban, kerékpározásban érdekelt állami és 

civil szervezetek) folytatott interjúk fontos információs források a fennálló korlátokra és prob-

lémákra vonatkozóan. Az interjúk célja az, hogy megismerjük azokat a szükséges háttér infor-

mációkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy következtetéseket vonhassunk le arra vonatkozó-

an, hogy miként lehet a fennálló akadályokat elhárítani a határon átnyúló környezetbarát közle-

kedési kapcsolatok fejlesztés elől. Ezeket az interjúkat megfelelően strukturált módon kellett 

felépíteni, hogy végül alkalmasak legyenek az általánosítható gondok feltárására és összegzésé-

re. 

A környezetbarát közlekedésben szerepet játszó szervezetek feltárása és meghatározása két 

szempontból is fontos: 

- A fennálló akadályok és az azt kiváltó tényezők feltárásra irányuló mélyinterjúkhoz a 

megfelelő, nem csak a problémákat, hanem az esetleges megoldási lehetőségeket is is-

merő személyeket kellett megtalálni, 

- Meg kellett ismerni az egyes országok környezetbarát közlekedésének szervezeti és fi-

nanszírozási modelljét, mivel azok eltérései a környezetbarát közlekedés fejlesztésének 

akadályai lehetnek. 

A releváns interjú alanyok különböző szerepet tölthetnek be a környezetbarát közlekedés sza-

bályozásában, szervezésében, illetve működtetésében. Azért kellett megtalálni és kiválasztani a 

megfelelő interjú alanyokat, mert azzal is tisztában kell lenni, hogy az egyes érintetteknek mire 

terjed ki a felelősségi és hatásköre. A releváns szereplők például a következők lehetnek: 

- helyi hatóságok, 

- regionális hatóságok, 

- központi hatóságok, 
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- speciális közlekedési hatóságok, 

- turisztikai szolgáltatók, 

- turisztikai szervezetek, 

- kerékpáros civil szervezetek, 

- határon átnyúló intézmények stb. 

Ezeken felül további szereplők is érdekeltek lehetnek, mint pl. egyházak, idegenforgalmi szer-

vezetek, iskolák, egyetemek, munkaadók stb. 

3.5. INFORMATIKAI PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZERTANA 

3.5.1. Az útvonaltervező (route planner) létrehozásának kiindulási alapjai informati-

kai szempontból 

A projekt keretében közbeszerzési eljárásban beszerzendő útvonal tervező programnak számos 

különböző megközelítésű szempontnak kell megfelelnie. Ezek között vannak kifejezetten az 

üzemeltetéssel kapcsolatos feltételek, mint pl. az uniós projektek esetében kötelező ötéves to-

vábbi működtetés, illetve a leendő felhasználók szempontjait tükröző elvárások, mint pl. a mo-

bil applikációk fejlesztése. Az alábbiakban ennek megfelelően mutatjuk be a legfontosabb 

szempontokat, amelyeket a közbeszerzés műszaki specifikációjában részletesen is kifejtettünk, 

illetve a jelen tanulmányban, a későbbiekben részletesen is ismertetünk. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatos szempontok: 

- a megbízott vállalkozó felelőssége az üzemeltetés és karbantartás a szerződésben leír-

taknak megfelelően, azaz 5 évig, mely kiterjed az: 

 adatbázis felépítésére, feltöltésére és frissen tartására, 

 a bekerülő információk hitelesítésének vizsgálatára, 

 linkekre, 

- a szoftver képes legyen felhasználók által feltöltött információk fogadására, beépítésére 

az adatbázisban. Ezeket kontrollálni kell, hogy hitelesek-e jelezve, hogy nem hitelesített 

információ, majd a kontroll után válik az adatbázis teljes értékű elemévé. 

- az alapadatok beszerzése: vállalkozó – megbízó munkamegosztása, 

- a rendszer az egyes elemek jellemzőit tárolni tudja, ezekhez újakat lehet hozzáadni (pl. 

új kerékpárjavító műhely stb.), vagy a meglévőket kiegészíteni felhasználói megjegyzé-

sekkel (feedback) – az innen származó információk ellenőrzése és beépítése az alap 

adatbázisba a vállalkozó feladata. 

- fejlesztés variánsok: 

 teljesen független rendszer létrehozása 

 KENYI (www.kenyi.hu) kiegészítése, feltételek (pl. többnyelvűség stb.) 

 KENYI know-how-jának megvásárlása és továbbfejlesztése az igények szerint 

 egyéb 

A felhasználók szempontjai: 

http://www.kenyi.hu/
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- adott sugárban tudjon információra szűrni, pl. 10 km-en belüli vasútállomás/bolt/szállás 

stb. (checkbox-szal, egyszerre több mindent). 

- különböző felületekre történő fejlesztés, három lehetőség: 

 csak asztali webes felület, 

 asztali és mobilra optimalizált webes felület, 

 asztali webes felület és mobil applikációk fejlesztése (iOS, Android, Windows 

Phone) 

- útvonal változatok számítása, megadható peremfeltételekkel, úgymint maximális emel-

kedő, országút stb. 

- rugalmasság, pl. képes legyen a szoftver egy több napos útvonal esetén az útvonalról 

csak letéréssel elérhető szállást is figyelembe venni, felhasználó által meghatározott tá-

volságban, 

- lehetőség legyen multimodális utazás tervezésére, azaz a kerékpártúra kezdő és vég-

pontjának megadásával képes legyen a rá és elhordás útvonalát kalkulálni, 

Természetesen ezek csak a legfontosabb szempontok, a végső változat által nyújtott lehetősé-

geket, illetve az ahhoz szükséges követelményeket a kész és elfogadott útvonal tervező szoftver 

specifikációja tartalmazza. 

3.5.2. A földrajzi adatbázis létrehozásának kiindulási alapjai 

Az adatbázis létrehozását megelőzően fel kellett mérni a lehetséges adatforrásokat. Ezekkel a 

forrásokkal foglalkozik a következő alfejezet, a következő sorokon az adatbázis kiindulási alap-

jait tüntettük fel. Első feltétel a kerékpáros turisztikai portálok, és a GIS számára elfogadható 

adatokat szolgáltató szerverek helyzetének elemzése volt. 

A GIS számára elfogadható formátumoknak minden olyan formátumot lehet venni, amelyeket 

közvetlenül fel lehet használni adatkonverzió keretén belül. Az első esetben ún. shapefile (.shp) 

van szó, ill. személyes és állomány geodatabázisról (.mdb, gdb.). második esetben a következő 

lehetséges formátumokról van szó: .gpx (GPS-készülékek által általánosan használatos), .kml, 

.kmz (Google Earth natív formátumai), illetve továbbiak (.mif, .dwg).  Külön a magyar, és kü-

lön a szlovák fél szerinti adatforrásokkal a 6.1.1 és 6.2.1 alfejezetek foglalkoznak. 

A földrajzi adatbázis építésével, és az azt követő útvonaltervezőhöz történő csatlakozással kap-

csolatban érdekes Veselý dolgozata (2002)
2
. Ez konkrétan mutatja a kerékpáros útvonalak adat-

struktúráját – 1. táblázat. 

                                                 

 

2
 Veselý, M. (2002): Földrajzi adatok felhasználásának lehetőségei kerékpáros turizmus céljaira. GIS... Ostrava 

2002. Elérhető (2015-03-01) : http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2002/Sbornik/Referaty/vesely1.htm 
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1. táblázat: Kerékpáros útvonal adatstruktúrája Veselý szerint (2002) 

Attribútum Rövid jellemzés 

geometria poli-vonalak 

kezdet kiindulási pont megnevezése 

vége végső pont megnevezése 

hosszúság szakaszhosszúság 

bejárhatóság  könnyű (megerősített felület, bejárható közúti kerékpárral) 

 közepes (nem megerősített felület, jól bejárható trekking, vagy 

hegyi kerékpárral) 

 nehéz (technikailag nehéz szakasz, relatíve biztonságosan be-

járható) 

 rendkívül nehéz (technikailag rendkívül nehéz és veszélyes 

szakasz, helyenként a kerékpárt cipelni kell) 

 járhatatlan 

 tiltott (a szakasz természetvédelem, vagy egyéb ok miatt tiltott) 

jelölés a szakasz jelölésének fajtája: 

 semmilyen 

 turista – T szín (pl. T piros) 

 kerékpáros útvonal – C útvonalszám (pl. C45) 

 kerékpáros turisztikai útvonal – C szín (pl. C fehér) 

 út – S út száma (pl. S43) 

 tanösvény – NS 

 helyi jelölés – M szín 

megjegyzés  Megjegyzés a szakasszal kapcsolatban pl. figyelmeztetés a rendkí-

vül veszélyes helyekre stb. 

szakasz hossza Kerékpáros útvonal teljes hossza 

kerékpár fajtája A kerékpár fajtája, melyen az útvonal bejárható 

 közúti (minden szakasz bejárhatósága: könnyű) 

 trekking (az összes szakasz bejárhatósága maximálisan nehéz) 

 hegyi 

magasság-profil Kerékpáros útvonal magassági profilja 
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Útvonalterv ki-

lométerekkel 

Az útvonalterv a következőkből áll: 

 km(távolság a szakasz kezdetétől) 

 Csomópont (a csomópont megnevezése) 

 szakasz bejárhatósága 

 szakasz jelölése 

 forduljon le - arról tájékoztat, mely útra forduljon le a kerékpáros a 

kereszteződésben (pl. balra, jobbról másod...) 

 megjegyzés 

3.5.3.  „Good Practices” – Példák jelenleg is működő integrált kerékpáros útvonaltervezőkre 

A készítendő útvonal tervezőhöz kapcsolódóan, több olyan magyar, szlovák és egyéb külföldi 

útvonaltervező vizsgálatát és összehasonlítását végeztük el, amelyek alkalmasak kerékpáros 

útvonal megtervezésére. Elsősorban olyan web portálokra fókuszáltunk, amik 

finkcionalitásukban a projekt által előírt tervező kritériumaihoz a legjobban közelítenek. A 

6.1.2-es alfejezetben a legjelentősebb magyar, a 6.2.2-es alfejezetben a szlovák, a 6.1.3-as 

alfejeztben pedig harmadik ország beli tervező felületeket mutatjuk be. Ez utóbbiak közül a 

projekt szempontjából az osztrák A nach B az amelyik a legnagyobb hasonlóságot mutatja, így 

erre különös hangsúlyt fektettünk. 
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4. HELYZETFELTÁRÁS 

4.1. KERÉKPÁROS TURISZTIKAI KÍNÁLAT MAGYARORSZÁGON 

4.1.1. Turisztikai cél területek (természeti környezet, épített környezet, programok 

stb.) 

4.1.1.1. Természeti környezet 

A turisztikai célterületek közül a legjelentősebbek a természeti környezet részét képző Nemzeti 

Parkok (NP), azon belül a Tájvédelmi Körzetek (TK), a Természetvédelmi Területek (TT) és 

Tanösvények (TÖ). A Magyar Nemzeti Parkok (Aggteleki-, Balaton-felvidéki-, Bükki-, Duna-

Dráva-, Duna-Ipoly-, Fertő-Hanság-, Hortobágyi-, Kiskunsági-, Körös-Maros-, Őrségi Nemzeti 

Park) közül öt a magyar-szlovák turizmus célterületeinek szerves részét képezi (2. ábra). 

 

2. ábra: Magyarország Nemzeti Parkjai (forrás: termeszetvedelem.hu, Natura 2000) 

Aggteleki Nemzeti Park (www.anp.hu) 

A Magyarország és Szlovákia határán fekvő Nemzeti Park, amelyet kimondottan a természeti 

értékek (felszíni formák és a felszín alatt húzódó barlangok) megóvása érdekében hoztak létre 

az 1980-as évek közepén az Észak-Magyarország karsztvidék (az egykori Gömör – Tornai- 

karszt részeként), valamint a Sajó- és a Hernád folyó közötti területen. Az Aggteleki Nemzeti 

http://www.termeszetvedelem.hu/
http://www.anp.hu/
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Park területén számos középkorból származó (Háromhegyi Pálos templom- és kolostorrom, 

Szádvár) országos jelentőségű építészeti műemlék található. Szádvár kedvelt célpontnak számít 

a magyar és külföldi látogatók számára, mivel a várromhoz tanösvény vezet és a látvány is cso-

dálatos (3. ábra). 

 

3. ábra: Kilátás a Szádvárról Szögliget irányába (forrás: saját felvétel) 

A nemzeti park területen közel 300 darab kisebb-nagyobb barlang található, amelyek a Szlo-

vák-karszt barlangjaival egy időben kerültek fel az UNESCO Világörökség listájára. Az állam-

határral kettéválasztott, de földtanilag egy egységet alkotó területen számos különböző módon 

keletkezett, változatos formavilágú barlang található (Meteor-, Rákóczi-barlang, stb). A karszt-

vidék legjelentősebb képviselőjének a Baradla-barlang (4. ábra) számít jelentős méretű barlang-

rendszere és vízgyűjtő területe, valamint kiemelt jelentőségű földalatti élőhelyei miatt. A bar-

langrendszerben vezetett túrákat szerveznek az ide látogatók számára a rövid egy órás sétától 

kezdve a komolyabb 6-7 órás kalandtúráig. Némelyik barlangterem mérete, és akusztikája, ki-

építettsége alkalmassá teszi koncertek és esküvők megrendezését is. 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban ANPI) működési területét első körben 

2001-ben bővítették, a teljes Esztramos-hegy védetté nyilvánításával (itt található a Rákóczi-

barlang), majd 2006 óta a Zempléni Tájegység is az ANPI szerves részét képezi. 
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4. ábra: Óriások Terme, Baradla-barlang, Aggtelek-Jósvafő (forrás: saját felvétel) 

A Bodrogzug (Bodrog és a Tisza folyók találkozása közötti terület) természeti értékei, valamint 

háborítatlansága és mint kiemelt jelentőségű vízimadár élőhely 1989-ben felkerült a nemzetkö-

zi ún. Ramsari
3
 területek listájára. Két Tájvédelmi körzet tartozik az Aggteleki Nemzeti Park 

Igazgatósághoz a Tokaj-Bodrogzugi Tájvédelmi Körzet és a Zempléni Tájvédelmi Körzet. A 

Természetvédelmi területek közül említésre méltók még többek között a Keleméri Mohos-

tavak, a Rudabányai Őshominida lelőhely stb. 

Bükki Nemzeti Park (www.bnpi.hu) 

A Bükk hegység központi, erdős területét alkotó tömböt 1977 elején nyilvánították nemzeti 

parkká. A Bükk átlagmagasságát tekintve Magyarország legmagasabb hegysége, mészkő csú-

csai 800-900 méter magasra nyúlnak. Felszínét meredek falu ormok és mély szurdokvölgyek 

tarkítják. A Bükk-fennsík tágas hegyi rétjei változatos élőhelyi feltételeket biztosítanak az itt 

fellelhető növény- és állatvilág számára. Közülük néhány nemcsak hazai, de nemzetközi vi-

szonylatban is ritka fajnak számít. A hegység karsztos jellege következtében kiterjedt barlang-

rendszerrel rendelkezik, a feltárt hazai barlangoknak több mint egynegyede itt található. Egyes 

barlangokban még az ősember idejéből származó maradványokat is felfedeztek. A magaslato-

kon megmaradt sáncok, földvárak, vár- és kolostorromok emlékeztetnek arra, hogy a hegység 

történelme szorosan egybefonódott a magyar történelemmel (5. ábra). 

                                                 

 

3
A Ramsari Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különös tekintettel a vízimadarak élőhelyeire, az 

egyik legrégebbi nemzetközi természetvédelmi egyezmény, 1975 óta van érvényben (forrás:wikipedia.org). 

http://www.bnpi.hu/
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5. ábra: Bélháromkúti Apátság Bélapátfalván (forrás: saját felvétel) 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: BNPI) látja el jelenleg az északi megyék 

(Nógrád-, Heves megye, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati része) területén a 

védett és fokozottan védett természeti értékek és természeti területek, valamint a Natura 2000
4
 

területek természetvédelmi fenntartási, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezményben 

rögzített feladatait. A BNPI kilenc tájvédelmi körzet és 14 természetvédelmi terület felügyeletét 

látja el, ezek közül a Hollókői Tájvédelmi Körzet (6. ábra) az UNESCO Világörökség
5
 része, 

az Ipolytarnóci Őslelet természetvédelmi területe pedig Európa Diplomával kitüntetett terület. 

A világ első, országhatárokon átnyúló nemzetközi geoparkja (Novohrad-Nógrád Geopark) is itt 

                                                 

 

4
 Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közössé-

gi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológi-

ai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításá-

hoz. (forrás: natura2000.hu) 

5
 1972. november 16-án született meg az ezidáig legjelentősebb eszköz földünk egyetemes természeti és kulturális 

értékeinek megőrzésére: az UNESCO Világörökség Egyezménye. Az Egyezmény olyan egyedülálló jogi eszköz, 

amely globális felelősségvállalást tesz lehetővé a világ kulturális és természeti értékeinek megóvásáért. (forrás: 

vilagorokseg.hu) 
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található, amely több tájvédelmi körzetet és természetvédelmi területet is magába foglal. A 28 

szlovák és 63 magyar település területét érintő geopark célja a földtani örökség, a vidék termé-

szeti és kulturális örökségének, hagyományainak megőrzése, megismertetése. 

 

6. ábra: Hollókő utcarészlet (forrás: saját felvétel) 

Duna–Ipoly Nemzeti Park (www.dunaipoly.hu) 

Hazánk egyik legfiatalabb nemzeti parkja talán a legváltozatosabb is, sokszínűségét az azt alko-

tó négy tájegység, a Börzsöny és a Pilis–Visegrádi-hegységek, az Ipoly-völgy, valamint az Al-

föld Duna menti részének harmóniája biztosítja. 

A nemzeti park a felsorolt tájegységek természeti értékeit (hegyvidéki erdők és folyó menti 

élőhelyek) hivatott megőrizni. A Duna–Ipoly Nemzeti Park (továbbiakban: DINP) hazánk kö-

zépvonalában helyezkedik el, területe a főváros Budapest északi szegletétől egészen a magyar–

szlovák határig terjed. A védett terület alapjául az 1978-ban kialakított tájvédelmi körzetek (Pi-

lisi TK, Börzsönyi TK) szolgálnak, kiegészülve további értékes és jelentős kiterjedésű tájegy-

ségekkel (7. ábra). 

http://www.dunaipoly.hu/
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7. ábra: Kilátás a Csóványos csúcsáról a Börzsöny belseje felé, Börzsönyi TK (forrás: saját felvétel) 

A nemzeti park, hasonlóan a Bükki NP-hoz szintén része a Natura 2000 hálózatnak. A Pilisi 

Tájvédelmi Körzetet 1981-ben az UNESCO a fajgazdagságát és a térségben megvalósuló kör-

nyezeti nevelési munkát elismerve Bioszféra Rezervátummá
6
 nyilvánította. Az Ipoly-völgy 

szakasza a nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékében szereplő Ramsari területek egyike. 

Fertő–Hanság Nemzeti Park (www.ferto-hansag.hu) 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park 1991-ben kapott nemzeti park rangot. A Fertő táji része 1977-től 

tájvédelmi körzet, 1979-től az UNESCO Bioszféra Rezervátum hálózatának tagja, 1989 óta 

pedig mint jelentős vizes élőhely a Ramsari-területek között is szerepel. A Fertő vidéke éghaj-

lati övezetek, növény- és állatföldrajzi határok találkozási helye. A táj arculatát és szépségét az 

Európában egyedülálló adottságok és a kis területen előforduló élőhelyek sokszínűsége hatá-

rozzák meg. Főbb területeit a Fertő-táj, a Hanság a Tóközzel, valamint a Répce folyó völgye 

alkotja. 1994 tavasza óta az osztrák és a magyar nemzeti parki területek összekapcsolásával 

létrejött Magyarország első határon átnyúló nemzeti parkja.  

A 309 km
2
 kiterjedésű Fertő-tó az eurázsiai sós sztyepptavak legnyugatibb képviselője. A Ma-

gyarország felőli oldalának jelentős része mocsaras, náddal benőtt terület. A tó környezetében 

vízi gerinctelenek, halak, kétéltűek, madarak páratlan fajgazdagsága figyelhető meg. 

A nemzeti park a természetvédelmi tevékenységeken túl a természetbarát pihenést, művelődést 

is lehetővé teszi. A honlapon megtalálhatók a nemzeti parkhoz tartozó területek, bemutatóhe-

lyek, szálláshelyek, tanösvények ismertetői. Az igazgatóság által szervezett túrák, rendezvé-

nyek, erdei iskolai programok, nyári táborok mind lehetővé teszik ennek a csodálatos vidéknek 

a részletes megismerését. 

                                                 

 

6
 A bioszféra-rezervátum az UNESCO Ember és bioszféra programjának (Programme on Man and the Biosphere 

(MAB)) keretein belül létrejött természetvédelmi rendeltetésű terület. 

http://www.ferto-hansag.hu/


24 

 

4.1.1.2. Épített környezet 

A történelem során az épített környezet mindig az adott kornak megfelelő vallási és történelmi 

irányzatoknak megfelelően integrálódott, és mint érték adódott hozzá a turisztikai célterületek 

természet adta adottságaihoz. Tanulmányunk keretein belül röviden ismertetünk négy, a teljes-

ség igénye nélkül kiválasztott, eltérő jellegű és turisztikai szempontból is fontos látványossá-

got. 

Mosonmagyaróvári vár:  

A mosoni területen a középkor idején számos, katonailag fontos szereppel bíró várat építettek 

fel, ezek között a Mosonmagyaróvári vár számít jelentősnek. Az államalapító Szent István ki-

rály létesítette vár az ispánsági várakhoz hasonlóan facölöpökből, rekeszes szerkezetűre készí-

tett és földdel töltött falakból állt, belső udvarán a vármegyei szervezet lakóházaival. A tatárjá-

rás utáni időszakban irányító szerepe megmaradt, de ekkor már kőből emelt magánföldesúri 

erősségé vált.  

A 14. század elején a Kőszegi nemzetség foglalta el, tőlük Anjou Károly király serege foglalta 

vissza. A középkorban számos család bárói felváltva birtokolták. Fokozatosan bővítették falait 

és épületeit, mindig a tulajdonos elképzeléseinek megfelelően. A török hadjáratok idején a vé-

dekezés került előtérbe. Ugyan 1529-ben a Habsburg hadvezetés még feladta a környéket, de a 

sikeres bécsi védekezés miatt belátták, hogy az osztrák tartományok érdekében létszükséglet a 

terület ütközőövezetté alakítása. Itáliai hadmérnökök tervei szerint ágyúbástyás övvel kerítették 

körbe a középkori vármagot, ugyanekkor oltalmazták falövvel a várost is, aminek árkaiba a 

közeli Mosoni-Duna vizét vezették. 

1605-ben Bocskai István hajdúi nem boldogultak az erődítménnyel, szemben Bethlen Gábor 

erdélyi fejedelem seregével, amely ágyúlövés nélkül vette be a várat. Hasonlóan adta meg ma-

gát 1683-ban, amikor a többi dunántúli végvárral együtt kapitulált Kara Musztafa – török nagy-

vezér – Bécs ostromára vonuló óriási hadai előtt. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején ez a 

terület szilárdan a császári hadvezetés ellenőrzése alatt maradt. 

A 18. században katonai jelentőségét elveszítve, a virágzó település körüli védőműveket lebon-

tották, 1818-ban pedig egy gazdasági akadémiát helyeztek el a belsővárban. Ma itt található a 

jogutód Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara.  

Esztergomi Bazilika: 

Az Esztergomi Bazilika (8. ábra) Közép-Európa térben és időben egyaránt kiemelkedő építmé-

nye. Története szorosan összefonódott a Kárpát-medence és a magyarság elmúlt évezredével. A 

templom történetét megismerve betekintést kaphatunk a térség történelmébe is. Az Esztergom 

környéki Duna-jobbpart (Dunába ömlő Garam-torkolat tájegysége) már a római korban is je-

lentős volt. A pannóniai védelmi rendszer, a limes részét képezte és a germán törzsek ellen vi-

selt hadjáratok során az érdeklődés előterébe került. 
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Esztergom a IX. században, a magyar honfoglalás után vált a korai Magyarország egyik kulti-

kus helyszínévé. A tájból kiemelkedő várhegy hadászati szempontból jól védhető, ünnepélyes 

hatású. Esztergomnak országos és egyházi központtá emelése Géza fejedelem és fia, I. István 

korában, a társadalmi rend átalakítáésával nyeri el végső szerepét. Szent István 1000-ben tör-

tént koronázása és az esztergomi prímás-érsekség felállításának ideje egybeesik. Az esztergomi 

érseknek király koronázási joga van, a királyi család főpapja, valamint magas közjogi szerepet 

tölt be, mint tanácsos és zászlósúr.  

Esztergom érsekei a Várhegyen építették ki a lakóhelyüket és 1010 körül Szent Adalbert prágai 

püspök emlékére főszékesegyházat építettek. Esztergom középkori építészetére nagy hatással 

bírt a cisztercita rend letelepülése és építészeti stílusuk, a burgundi koragótika meghonosítása.  

 

8. ábra: Esztergomi bazilika (forrás: saját felvétel) 

 A Bazilika előcsarnokában szoborral emlékeznek Nagy Lajos királyra (1342-82) és Telegdi 

Csanád érsekre (1330-49), aki az 1340-es években a székesegyház, az érseki palota és vár újjá-

építője volt. 

Az ide látogatók nagy érdeklődésére számíthat a Bakócz-kápolna, a vörös márványból faragott, 

a legtisztább érett reneszánsz stílust képviselő remekmű. Bakócz Tamás bíboros, prímás-érsek 

(1497-1521) királyi hatalommal, óriási gazdagsággal, itáliai iskolázottsággal és klasszikus-
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humanista műveltséggel rendelkezett. A kápolna kétségtelenül a legfontosabb műve volt, életé-

nek dísze, dicsősége, halhatatlanságának záloga, fogadalmi ajándéka. 

A főszékesegyház a centrális elrendezésű templomok típusát követi. A korszak legbecsesebb 

tárgyi emlékei a Főszékesegyházi Kincstárban találhatóak. Az itt őrzött felbecsülhetetlen gaz-

dagságú anyagból jelentős a Mátyás kálvária, amely az európai ötvösművészet egyik legkivá-

lóbb remeke. A felső része gótikus toronyalakú épületet ábrázol, fülkéiben próféták álló alakjai 

és Krisztus megvesszőzése, fölötte a koponyák hegyén álló Mária és János apostol között a 

felfeszített Krisztus látható. A színaranyból készített szobrocskákat a zománc teljesen beborítja. 

Keretét gyémántok, zafírok, rubinok és gyöngyök díszítik. Szintén kiemelkedő darab Suky Be-

nedek kelyhe (az 1440-es évekből), amely talán a legszebb magyar gótikus kehely, aranyozott 

ezüstből készült alakokkal, domborműves medaillonokkal és sodronyzománcos díszítéssel. 

Az 1543-ban kezdődő török uralom és a történelem vihara több évszázadra megszakítja Eszter-

gom virágzását. 1822-ben Rudnay Sándor érsek kezdte felépíttetni az új idők új érseki templo-

mát, majd Hild József folytatta az építését. 1856. aug. 31-én szentelik fel a Székesegyházat. A 

Katedrális önmaga építészeti remekmű, belső díszítéséből kiemelkedik Michelangelo Grigoletti 

alkotása: a Szűz Mária mennybevétele főoltárkép. A templom két, egymásra merőleges hajójá-

nak találkozásánál kialakult kupolatér a templom művészeti centruma: két nagyméretű fest-

ménnyel, a csegelyek mozaikot utánzó festményeivel, az oltárokkal, valamnit a Pázmány Pétert 

és a templomot befejező Simor János érsek szobraival. 

Sátoraljaújhelyi Városháza és Zempléni Levéltár: 

A Sátoraljaújhelyi városközpont díszes, barokk stílusú műemléki épületének északi szárnyának 

emeletén helyezték el Zemplén vármegye levéltárát. Berendezése műemlék: az országban szin-

te egyedülállóan őrzi a XVIII-XIX. századi ″levelestárak″ hangulatát. Barokk bútorzatát hely-

beli mesterek készítették, logikai rendjét Szirmay Antal (1747-1812) alakította ki. Legkorábbi 

dokumentuma V. István király özvegyének, Kun Erzsébetnek adománylevele 1272-ből. Ka-

zinczy Ferenc író és nyelvújító 1816-1831 között volt a megye főlevéltárnoka. Hatalmas mun-

kát végzett az iratok, okiratok rendezésével. Különleges értékű gyűjtemény-együtteseket alakí-

tott ki (9. ábra). 

A továbbiakban felsorolunk még néhány olyan, az épített környezet részét alkotó, a magyar-

szlovák határ közelében található látványosságot, amelyek mind a külföldi, mind pedig a bel-

földi turizmus célpontjainak számítanak. 
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9. ábra: Zempléni Levéltár barokk-klasszicista terme (forrás: www.bazleveltar.hu) 

Az UNESCO világörökség részeként a Fertő-táj, a palóc néphagyományokat őrző Hollókő 

ófalu és táji környezete (10. ábra), az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai és Tokaji 

Történelmi Borvidék. Műemlékek közül a visegrádi Királyi palota és vár, Somoskő és Salgó 

vára, a fertődi Eszterházy-kastély, a komáromi erődrendszer, a Bélapátfalvai ciszterci kolostor, 

a Győri bazilika, Boldogkői vár, Drégely vára, Hollókői vár, Füzéri vár, Sárospataki vár és 

gazdag népművészeti látnivalók a Szigetközben. 

 

10. ábra: Felhagyott kőfejtő geológiai alapszelvénye, Sámsonházai Geológiai Tanösvény (forrás: saját 

felvétel) 

http://www.bazleveltar.hu/
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4.1.2. Programok 

A Magyar Turizmus Zrt. által használt besorolás alapján a turizmus termékeit a következő cso-

portokra bontva ismertetjük: 

 Aktív időtöltés: a vízitúrák és horgászat, lovaglás, téli sportok, túrázás, kerékpározás és 

hegyi kerékpározás, valamint kaland- és extrémparkok. 

 Öko- és falusi turizmus: a nemzeti-, natúr- és geoparkok, tanösvények, látogató- és ok-

tatóközpontok, erdei és hegyvidéki szállások, falusi turizmus, szálláshelyek, zöldturiz-

mus, erdőgazdaságok és kisvasutak. 

 Egészségturizmus: a wellness és gyógyturizmus kategóriában szerepelnek az élmény-

fürdők, aquaparkok, strandok, termál- és gyógyfürdők, gyógy barlangok részletes is-

mertetői. 

 Bor és gasztronómia: a magyarországi borvidékek elhelyezkedése, a pincészetek és bor-

termelők ajánlatai, éttermek ajánlatai, a magyar konyha ínyencségei, termékei és a 

hungarikumok, valamint az ezeket a termékeket bemutató és népszerűsítő programok és 

fesztiválok.  

 Kultúra: a kiemelt programok és kulturális események, a vallási zarándokhelyek és 

templomok, a múzeumok és kiállítások, valamint a néphagyományok és népszokások. 

4.1.3. Kerékpárutak 

4.1.3.1. Magyarországi kerékpárutak típusai 

Magyarországon a jelenleg érvényben lévő KRESZ
7
 jogszabályai alapján négyféle kerékpáros 

közlekedést elősegítő, részben, vagy egészben a kerékpáros forgalom számára kiépített, vagy 

útburkolati jellel és/vagy közúti táblákkal jelölt kerékpárút-típusokat különböztethetünk meg: 

 kerékpársáv, ami lehet nyitott, vagy zárt, minden esetben felfestett, sárga színű útburko-

lati jelekkel jelölik, 

 kerékpárút, amit jelzőtáblával kerékpárútként tüntetnek fel, 

 gyalog- és kerékpárút, amit gyalog- és kerékpárútként jelölnek jelzőtáblával, illetve 

több helyütt külön útburkolati jelek felfestésével is, 

 kerékpáros nyom, amit az úttesten lévő sárga színű felfestéssel jelölnek. 

4.1.3.2. Az országos kerékpárút-törzshálózat elemei 

A hazai kerékpáros infrastruktúra kiépítettsége és a lefedett terület nagysága az elmúlt évek 

fejlesztéseinek következményeként évről évre növekszik, jelenleg több mint 2.000 km turiszti-

kai célra alkalmas, kitáblázott kerékpárút van Magyarországon. Kerékpáros útvonalak közül a 

legforgalmasabbak és legnépszerűbbek azok az útvonalak, amelyek egybefüggő túrahálózatot 

                                                 

 

7
 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 
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képeznek vagy a nemzetközi kerékpáros hálózat tagjai, mint a Balatoni Bringakörút, az 

EuroVelo 6, az EuroVelo 11, a Tisza-tó és a Velencei-tó körüli túraútvonalak. Van lehetőség 

sík vidéken, hegyvidéki utakon, tavak és folyók partján, illetve az árvízvédelmi töltéseken ke-

rékpározni, így kerékpáron megismerve az ország legszebb épített műemlékeit, múzeumait, 

történelmi emlékhelyeit, vallási kegyhelyeit, gyógyfürdőit, borvidékeit és közvetlen közelből 

csodálhatjuk meg a sokszínű növény- és állatvilágot. 

A nagy folyóink a Duna, a Tisza, a Dráva, az Ipoly, a Bodrog mentén és a Balaton, a Fertő tó, a 

Velencei-tó, a Tisza-tó körül megtett túrák után felüdülést nyújt az is, ha egy természetes 

gyógyvizű fürdőhelyen pihenhetjük ki a fáradalmakat, majd utána betérünk egy hűvös boros-

pincébe, ahol kellemes vacsora keretében felfedezhetjük a helyi finomságokat. 

A magyarországi kerékpárút hálózat részletes leírását az Országos Területrendezési Terv ide 

vonatkozó passzusa tartalmazza, hogy melyik magyarországi kerékpárutak alkotják az országos 

kerékpárút-törzshálózat elemeit
8
. Ezek közül azokat soroljuk fel, amelyek vagy a vizsgált terü-

let szerves részét képezik vagy csak érintőlegesen hatnak rá: 

1. Felső-Dunamente kerékpárút (Euro Velo 6): 

 1A (Szlovákia és Ausztria) – Rajka – Bezenye – Mosonmagyaróvár – Halászi – Darnó-

zseli –Hédervár – Ásványráró – Dunaszeg – Győrladamér – Győrzámoly – Győrújfalu – 

Győr –Vének – Gönyű – Komárom – Almásfüzitő – Dunaalmás – Neszmély – Süttő – 

Lábatlan –Nyergesújfalu – Tát – Esztergom – Pilismarót – Dömös – Visegrád – Duna-

bogdány –Tahitótfalu – Leányfalu – Szentendre – Budapest 

 1B Komárom – (Szlovákia) 

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

2. Északkeleti határmente kerékpárút: 

 2A (Szlovákia) – Szob – Kemence – Balassagyarmat – Szécsény – Litke – Salgótarján – 

Cered – Ózd – Bánréve – Aggtelek – Jósvafő – Szalonna – Hidasnémeti – Gönc – (A 4. 

sz. Tiszamente kerékpárút Gönc és Sátoraljaújhely közötti szakasza) – Sátoraljaújhely – 

Pácin – Záhony – Zsurk – Lónya – Vásárosnamény – Tarpa – Szatmárcseke – Tiszacsé-

cse – Tiszabecs – (Ukrajna) 

 2B Litke – Ipolytarnóc – (Szlovákia) 

 2C Nagybárkány – Márkháza – Nagykeresztúr – Salgótarján – Somoskőújfalu – (Szlo-

vákia) 

                                                 

 

8
 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása, 1/6. melléklet a 2013. évi 

CCXXIX. törvényhez, Magyar Közlöny 2013. évi 214. szám 
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 2D Bánréve – (Szlovákia) 

 2E Telkibánya – Kéked – (Szlovákia) 

 2G Gulács – Tarpa – Tivadar 

4. Tiszamente kerékpárút (Euro Velo 11): 

 4A Gönc – Telkibánya – Bózsva – Pálháza – Füzérradvány – Mikóháza – Sátoraljaúj-

hely – Sárospatak – Bodrogolaszi –Vámosújfalu – Olaszliszka – Szegilong – Szegi – 

Bodrogkisfalud – Bodrogkeresztúr – Tarcal – Tokaj – Tiszaladány – Tiszatardos – Ti-

szalök – Tiszadada – Tiszadob – Tiszaújváros – Tiszapalkonya – Tiszatarján – Tiszake-

szi – Ároktő – Tiszadorogma – Tiszabábolna – Poroszló – Sarud – Kisköre – Tiszasüly 

– Kőtelek – Nagykörű – Szolnok – Tószeg – Tiszavárkony – Tiszajenő – Tiszakécske – 

Lakitelek – Tiszaalpár – Csongrád – Baks – Ópusztaszer – Sándorfalva – Szeged – 

Röszke – (Szerbia) 

 4B Sátoraljaújhely – (Szlovákia) 

8. Északnyugat-dunántúli kerékpárút: 

 8A Győr – Pannonhalma – Csesznek – Zirc – Veszprém – Balatonalmádi – Balatonfü-

red – Badacsonytomaj – Szigliget – Keszthely – Hévíz – Zalabér – Zalaegerszeg – Zala-

lövő – Őriszentpéter 

9. Dunántúli határmenti kerékpárút (részben az Euro Velo 13-as): 

 9A Kölked – Sátorhely – Majs – Lippó – Kislippó – Magyarbóly – Villány – Villány-

kövesd – Palkonya – Újpetre – Vokány – Nagytótfalu – Kisharsány – Siklós – Matty – 

Kisszentmárton – Vejti – Piskó – Zaláta – Drávasztára – Felsőszentmárton – Szentbor-

bás – Tótújfalu – Potony – Drávagárdony – Drávatamási – Barcs – Péterhida – Babócsa 

– Bolhó – Heresznye – Vízvár – Somogyudvarhely – Berzence – Gyékényes – Zákány – 

Őrtilos – Murakeresztúr – Molnári – Letenye – Bázakerettye – Tormafölde – Szécsiszi-

get – Lenti – Rédics – Resznek – Nemesnép – Szentgyörgyvölgy – Velemér – Magyar-

szombatfa – Bajánsenye – Őriszentpéter – Szalafő – Apátistvánfalva – Magyarlak – Rá-

bagyarmat – Rátót – Csákánydoroszló – Pinkamindszent – Szentpéterfa – Pornóapáti – 

Felsőcsatár – Narda – Bucsu – Bozsok – Velem – Kőszeg – Horvátzsidány – Csepreg – 

Szakony – Zsira – Sopronhorpács – Egyházasfalu – Lövő – Röjtökmuzsaj – Nagylózs – 

Fertőhomok – Fertőd – Sarród – Jánossomorja – Várbalog – Hegyeshalom – (Ausztria) 

 9I Fertőhomok – Fertőrákos – (Ausztria) 

 9J Sarród – (Ausztria) 

 9K Hegyeshalom – Bezenye 

 9L Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom 

21. Palócok földje kerékpárút: 
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Szécsény – Hollókő – Pásztó – Jobbágyi – Zagyvaszántó 

22. Bükki kerékpárút: 

Ózd – Dédestapolcsány – Szilvásvárad – Bélapátfalva – Eger 

23. Nyugat-zempléni kerékpárút: 

 23A Gönc – Boldogkőváralja – Miskolc – Felsőtárkány – Eger 

 23B Nagyvisnyó – Szilvásvárad 

31. Zagyvamenti kerékpárút: 

Salgótarján – Bátonyterenye – Szurdokpüspöki – Zagyvaszántó – Hatvan – Jászberény – Szol-

nok 

41. Hajdúvárosok-Szabolcs kerékpárút: 

Bekecs – Szerencs – Tokaj – Gávavencsellő – Nagyhalász – Nyíregyháza – Hajdúnánás – Haj-

dúdorog – Hajdúböszörmény – Debrecen 

71. Vértesi kerékpárút: 

Székesfehérvár – Gánt – Várgesztes – Oroszlány [Majkpuszta] – Környe – Tata – Komárom 

81. Balaton-Rába kerékpárút: 

 81A Veszprém – Nagyvázsony – Kapolcs – Tapolca – Sümeg – Somlóvásárhely – Pápa 

– Árpás – Győr 

A Magyarország területén található és azon áthaladó jelentősebb funkcióval ellátott kerékpár-

utak közül a magyar-szlovák határ mentén haladókat a következő három ábrán (11. ábra, 12. 

ábra, 13. ábra) mutatjuk be. 
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11. ábra A magyar-szlovák határtérség nyugati felében található kerékpárutak 

(forrás: opencyclemap.org) 

 

12. ábra A magyar-szlovák határtérség középső felében található kerékpárutak 

(forrás: opencyclemap.org) 

http://www.opencyclemap.org/
http://www.opencyclemap.org/
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13. ábra A magyar-szlovák határtérség keleti felében található kerékpárutak 

(forrás: opencyclemap.org) 

4.1.3.3. Határátlépőhelyek a kerékpáros forgalom részére 

A kerékpáros közlekedés számára a magyar-szlovák határszakaszon számtalan ponton van le-

hetőség az áthaladásra. Jellemzően ezek a közúti forgalom részére is fenntartott útvonalak, il-

letve az azok mentén létesített kerékpáros infrastruktúrák. A keleti határszakasz határsávjában 

az utóbbi években több helyen is kijelöltek kerékpározásra alkalmas és határon áthaladó erdészeti, 

valamint mezőgazdasági utakat (14. ábra). 

 

14. ábra: a Zempléni-hegységben található kerékpárút a magyar-szlovák határon, Magyarország 

legészakibb pontja közelében (forrás: saját felvétel) 

http://www.opencyclemap.org/
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4.1.4. Szolgáltatások 

A turizmus alapvető építőelemei közé tartoznak a szállás- és a vendéglátóhelyek. Ezek száma 

és sűrűsége földrajzi elhelyezkedésük szerint és évenként is jelentős eltéréseket mutat. Érvé-

nyes ez a kerékpárbérlési lehetőségekre és a szervizek számára is. 

4.1.4.1. Szállások 

A KSH 2013-as évi adatai alapján az egységnyi területre eső (1 km
2
) kereskedelmi szálláshe-

lyek (kistérségi felosztás szerinti bontásban) száma a Szikszói, a Bodrogközi és az Encsi kistér-

ségben a legalacsonyabb, míg a Szentendrei, az Esztergomi és a Miskolci kistérségben a leg-

magasabb. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek sűrűsége a Bodrogközi és az Encsi kistérségben a 

legkisebb, míg a legnagyobb a Bélapátfalvai, a Sátoraljaújhelyi és a Pétervásárai kistérségben (
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2. táblázat).  
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2. táblázat: Magyarországi kereskedelmi- és üzleti célú egyéb szálláshelyeinek idősor adatai (forrás: 

KSH) 

Terület 

(km
2
)

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2013

MAGYARORSZÁG 311 490   340 448   336 397   365 641   224 719   221 546   219 054   214 213   93 024,42  

Közép-Magyarország 54 537     63 963     66 496     61 971     9 528       10 381     12 931     10 906     6 919,16     

Budapest 44 333    48 008    50 429    49 603    5 992      6 671      9 739      7 586      525,14       

Pest megye 10 204    15 955    16 067    12 368    3 536      3 710      3 192      3 320      6 391,02    

Szentendrei 2 190         2 515         2 373         2 580         613            599            545            521            326,58          

Szobi 705            644            666            646            67              70              71              65              312,62          

Közép-Dunántúl 50 350     56 180     54 999     49 209     35 682     38 370     36 960     36 813     11 086,44  

Fejér megye 9 406      11 570    10 971    7 799      3 903      3 757      3 693      3 529      4 358,45    

Komárom-Esztergom megye 7 944      8 439      8 925      8 493      1 426      1 550      1 514      1 582      2 264,32    

Esztergomi 1 674         1 669         2 082         2 083         323            337            345            403            304,69          

Komáromi 2 258         1 772         1 814         1 630         221            188            158            158            378,76          

Tatai 2 316         3 108         3 059         3 053         446            594            537            550            306,72          

Veszprém megye 33 000    36 171    35 103    32 917    30 353    33 063    31 753    31 702    4 463,67    

Nyugat-Dunántúl 51 060     58 582     51 403     53 140     37 111     32 912     32 553     32 695     11 327,99  

Győr-Moson-Sopron megye 11 949    11 755    11 851    12 173    4 013      4 199      4 244      4 078      4 207,98    

Győri 3 798         3 462         3 319         4 191         569            538            551            457            742,56          

Mosonmagyaróvári 2 617         2 692         2 993         2 803         940            991            1 052         1 036         930,68          

Vas megye 13 146    14 296    13 659    12 789    7 235      7 208      7 143      7 057      3 336,11    

Zala megye 25 965    32 531    25 893    28 178    25 863    21 505    21 166    21 560    3 783,90    

Dél-Dunántúl 56 141     52 593     53 619     92 170     89 557     87 621     83 921     80 534     14 197,81  

Észak-Magyarország 34 754     37 679     41 849     40 918     22 564     22 432     22 777     23 304     13 429,90  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 17 951    20 528    20 859    19 963    11 637    10 946    10 984    11 736    7 247,43    

Abaúj-Hegyközi 668            760            775            810            579            617            709            636            440,47          

Bodrogközi 131            139            168            166            71              63              48              61              400,38          

Edelényi 907            937            980            1 041         1 002         927            889            854            783,23          

Encsi 260            256            307            233            53              93              105            67              449,45          

Kazincbarcikai 567            613            514            647            326            348            310            368            460,02          

Miskolci 5 467         6 931         7 428         6 881         1 300         1 150         1 170         1 192         1 006,37       

Ózdi 593            732            925            833            171            138            189            175            549,74          

Sárospataki 2 182         2 204         2 458         2 220         113            167            87              104            477,67          

Sátoraljaújhelyi 1 711         1 867         1 723         1 644         1 292         949            928            1 240         310,99          

Szerencsi 210            267            303            280            847            827            777            805            498,92          

Szikszói 17              17              17              17              279            272            252            272            299,94          

Tokaji 1 263         1 271         1 132         1 118         296            358            353            428            339,28          

Heves megye 13 617    13 674    17 238    17 607    9 033      9 461      9 609      9 477      3 637,18    

Bélapátfalvai 1 568         1 431         1 280         1 276         992            1 009         1 359         1 083         260,06          

Pétervásárai 1 590         1 312         1 401         1 383         1 251         1 267         1 274         1 432         475,07          

Nógrád megye 3 186      3 477      3 752      3 348      1 894      2 025      2 184      2 091      2 545,29    

Balassagyarmati 302            351            363            360            322            326            292            348            532,94          

Bátonyterenyei 185            265            196            242            256            221            267            264            273,64          

Rétsági 1 187         1 292         1 531         1 254         265            315            270            259            435,03          

Salgótarjáni 878            904            903            853            281            308            321            316            474,62          

Szécsényi 308            285            352            356            279            333            450            346            277,67          

Észak-Alföld 39 382     41 909     37 701     38 355     21 795     20 875     20 403     20 203     17 728,53  

Dél-Alföld 25 266     29 542     30 330     29 878     8 482       8 955       9 509       9 758       18 337,59  

RÉGIÓ/MEGYE/KISTÉRSÉG

Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása, 

ferőhely (db)

Üzleti célú egyéb (korábban magán-) 

szálláshelyek kapacitása, férőhely (db)

 



37 

 

4.1.4.2. Vendéglátás 

Az egységnyi területre eső (1 km
2
) vendéglátóhelyek száma a magyar-szlovák határ menti kis-

térségekben a Bodrogközi, az Abaúj-Hegyközi és az Edelényi kistérségben a legkisebb, míg a 

legmagasabb az Esztergomi, a Győri és a Miskolci kistérségben (3. táblázat). Az utóbb felsorolt 

kistérségben az ellátottsági szint az országos átlag kétszeresét is meghaladják. 

3. táblázat: Magyarországi vendéglátóhelyek idősor adatai (forrás: KSH) 

Terület 

(km
2
)

2010 2011 2012 2013 2013

MAGYARORSZÁG 55 065     55 730    55 953     54 916     93 024,42    

Közép-Magyarország 15 644     16 281    16 773     17 114     6 919,16      

Budapest 10 196    10 715   11 314    11 679    525,14        

Pest megye 5 448      5 566     5 459      5 435      6 391,02     

Szentendrei 503           513           388           417           326,58           

Szobi 90             92             95             92             312,62           

Közép-Dunántúl 6 128       6 216      6 347       6 309       11 086,44    

Fejér megye 1 968      1 973     1 982      1 994      4 358,45     

Komárom-Esztergom megye 1 598      1 624     1 656      1 589      2 264,32     

Esztergomi 404           421           435           438           304,69           

Komáromi 241           232           233           220           378,76           

Tatai 235           233           247           249           306,72           

Veszprém megye 2 562      2 619     2 709      2 726      4 463,67     

Nyugat-Dunántúl 6 148       6 083      6 055       5 930       11 327,99    

Győr-Moson-Sopron megye 2 626      2 589     2 552      2 503      4 207,98     

Győri 1 039        1 027        1 025        1 024        742,56           

Mosonmagyaróvári 518           512           513           487           930,68           

Vas megye 1 480      1 495     1 483      1 452      3 336,11     

Zala megye 2 042      1 999     2 020      1 975      3 783,90     

Dél-Dunántúl 5 963       6 046      6 042       5 982       14 197,81    

Észak-Magyarország 6 198       6 173      6 002       5 769       13 429,90    

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3 363      3 306     3 176      3 071      7 247,43     

Abaúj-Hegyközi 71             72             70             68             440,47           

Bodrogközi 46             48             43             43             400,38           

Edelényi 133           131           126           119           783,23           

Encsi 93             91             87             81             449,45           

Kazincbarcikai 238           234           234           235           460,02           

Miskolci 1 386        1 360        1 278        1 231        1 006,37        

Ózdi 265           233           224           209           549,74           

Sárospataki 133           136           125           128           477,67           

Sátoraljaújhelyi 139           144           143           137           310,99           

Szerencsi 174           171           166           160           498,92           

Szikszói 67             61             55             53             299,94           

Tokaji 141           140           146           146           339,28           

Heves megye 1 869      1 881     1 870      1 789      3 637,18     

Bélapátfalvai 93             101           95             84             260,06           

Pétervásárai 145           140           130           118           475,07           

Nógrád megye 966         986         956         909         2 545,29     

Balassagyarmati 206           208           199           189           532,94           

Bátonyterenyei 93             100           101           104           273,64           

Rétsági 119           117           116           114           435,03           

Salgótarjáni 334           338           321           287           474,62           

Szécsényi 79             83             84             85             277,67           

Észak-Alföld 7 453       7 400      7 355       6 898       17 728,53    

Dél-Alföld 7 531       7 531      7 379       6 914       18 337,59    

RÉGIÓ/MEGYE/KISTÉRSÉG
Vendéglátóhelyek száma (db)

 
A szálláshelyek és vendéglátóhelyek sűrűsége összességében az Esztergomi kistérségben a leg-

nagyobb, összhangban a város és környékének turisztikai jelentőségével. 
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4.1.4.3. Kerékpárkölcsönzés és szerviz 

A Magyarországi kerékpárboltok, kerékpárkölcsönzők és szervizek listája megyei bontásban a 

www.holkerekparozzak.hu honlapon érhető el, amelyen információkat kaphatunk az elérhető-

ségeikről (cím és telefonszám), valamint a linkeken keresztül a cégek honlapjaira juthatunk el 

további információkért. 

Esztergomi Bicikli (ebi): Magyarország első közbringa rendszere, az Ebi, Esztergomban 2013 

ősze óta üzemel. Ezt az ország legnagyobb kerékpárgyártója saját erőből valósította meg. A 

rendszer öt dokkoló-állomással, 80 férőhellyel és 50 kerékpárral indult, 2014 nyarára azonban 

az infrastruktúra már 10 állomásból, 160 férőhelyből és 100 darab kerékpárból állt. A biciklik 

használatához kölcsönző kártyával kell rendelkezni, amit a szerződött értékesítő helyeken lehet 

igényelni. A nyilvántartáshoz meg kell adni a személyes adatokat és legalább ezer forinttal fel 

kell tölteni a kártyát. A turisták számára rövidebb időszakra a PIN-kódos megoldást ajánlják, 

aminél a fizetés interneten, bankkártyával történik, e mellett rövid érvényességi idejű kártya 

vásárlására is van lehetőség. A kerékpár visszaadásakor felszabadul a kártyán, biztosítékként 

zárolt összeg. 

MOL BringaPONT: Ez egy olyan mobil applikáció, amelyben megtalálhatóak a hazai kerékpá-

rosok számára az országon belüli minőségi túraútvonalak, valamint a hozzájuk fűződő értékelé-

sek, tapasztalatok. Tartalmazza továbbá a bringaPONT szolgáltatásokkal (szerszámkészlet, 

pumpa, pihenőhely, kerékpáros felszerelések) ellátott MOL kutak listáját is. Minden túraútvo-

nalhoz elérhetőek annak alapinformációi: típus, távolság, szintkülönbség, értékelés, a terület 

időjárási előrejelzése, a közeli látnivalók, a szállás- és vendéglátóhelyek valamint a kapcsolódó 

megjegyzések is. Az applikáció a kerékpárosok számára hasznos, a MOL által publikált híre-

ket, tanácsokat tartalmaz, valamint további biciklis hírlisták RSS-en keresztüli kiválasztására is 

lehetőséget nyújt. A beküldött és a MOL által jóváhagyott túraútvonalakat minden felhasználó 

értékelheti, ezek átlaga a kerékpártúra részletes adatainál érhető el, így az egyes túraútvonalak 

akár népszerűségük szerint is listázhatók. 

4.1.5. Intermodalitás 

A kerékpáros turizmus szerves részét képezi a különböző közlekedési módok közötti átszállá-

sok biztosítása, egyszerűbbé, valamint biztonságosabbá tétele. 

A rövid távú utazások esetén a kerékpár a leghatékonyabb közlekedési mód, nagyobb távolsá-

gokban viszont a közforgalmú közlekedéssel kombinálva lehet versenyképes közlekedési forma 

a személygépkocsival szemben. A közforgalmú közlekedés lefedettségére, kihasználtságára és 

így hatékonyságára is pozitív hatással van, ha kerékpárral nagyobb távolságból is elérhetőek a 

megállók, illetve ha bizonyos járatokon is lehet kerékpárokat szállítani. 

A kerékpár a tömegközlekedés vonzóbbá tételéhez is hozzájárulhat, hiszen azonos idő alatt 

nagyobb távolságról is elérhető a megálló, azaz egy megálló vonzáskörzete nagyságrendekkel 

file://///srvdc002/d/fileserver/home/transorg/Projektek/2013/TransHUSK+/Tanulmány/www.holkerekparozzak.hu
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kiterjedtebb lesz. Ez a megállapítás azonban csak akkor igaz, ha a kerékpáros le tudja tenni 

kerékpárját az erre kialakított biztonságos tároló helyen, vagy magával tudja azt vinni. 

A kerékpáros közlekedés helyi viszonylatban lecsökkenti az átszállások számát, így közvetle-

nül közelítheti meg a nagyobb kapacitású és gyorsabb tömegközlekedési eszközt (15. ábra). 

 

15. ábra Kerékpárok várakoznak Bódvaszilas vasútállomáson, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (forrás: 

saját felvétel) 

4.1.5.1. Kerékpárszállítási lehetőségek a magyarországi vasúthálózaton 

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV ZRT. folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal kíván eleget 

tenni a kerékpárral utazók igényeinek, ezért kiemelt hangsúlyt fektetnek a kerékpárszállításra, 

ahol ez lehetséges, ott igyekeznek biztosítani a kerékpárok elhelyezését, így elősegítve a ké-

nyelmes és kiszámítható kerékpárszállítást, akár külön erre kialakított vonatkocsikban is. A 

szolgáltatók adatai szerint ezt a népszerű szolgáltatást egyre többen, évente többszázezren ve-

szik igénybe. 

A kerékpárosok körében a legnépszerűbb utazási- és kirándulócélpontok Magyarországon a 

Dunakanyar, a Balaton, a Tisza-tó és a Fertő tó. Ezekre a célpontokra tavasztól őszig nagy be-

fogadóképességű kerékpárszállító kocsikkal ellátott szerelvényeket továbbít a MÁV-START 

Zrt. Ezek akár harminc kerékpár szállítására is alkalmasak, ezen felül tíz lehajtható ülésen, il-

letve egy nyolc férőhelyes fülkében lehet a kerékpárokkal együtt utazni. A kocsik praktikus, a 

bicikli felrakásának és levételének megkönnyítésére szolgáló nagyobb, oldalsó rakodó ajtókkal 

rendelkeznek. 
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Igény szerint a MÁV-START Zrt. a Balatonhoz, a Fertő- és a Tisza tóhoz vonattal és kerékpár-

ral kirándulók számára kedvezményes túrajegyet is biztosít, aminek előnye, hogy az ország 

bármely területéről elindulva, a megtett távolságtól függetlenül, egységesen 420 Ft-ért lehet a 

bicikliket szállítani. 

A kerékpáros túrajegy érvényességi idején belül korlátlan számú kerékpárszállítást biztosít (oda 

és vissza irányban is) az érintett vasútvonalon, ha az utas rendelkezik a megfelelő menetjegy-

gyel. Miskolcról a Balatonhoz utazók esetében a menetjegy mellé a Balaton kerékpárjegyet 

megvásárolva nemcsak a Balatonhoz lehet elutazni a kerékpárral együtt, hanem ugyanezen a 

napon a köztes állomások és megállóhelyek között utazva sem kell újabb kerékpárjegyet válta-

ni, csupán az adott útra érvényes menetjeggyel kell rendelkezni. A túrajegyek természetesen 

vissza irányba is megválthatóak, tehát visszairányba utazva is igénybe vehető a 420 Ft-os ke-

rékpárjegy. 

A GYSEV ZRT. a MÁV-tól eltérő kialakítású szerelvényein más módon biztosítja a kerékpár-

ok szállítását, az erre vonatkozó részletes információk az utazási információk között találhatók 

meg. A nagyobb létszámú csoportok esetében – amennyire ezt az üzemi viszonyok megengedik 

– kerékpárszállító különkocsit is tudnak biztosítani, amelynek igénylése kizárólag előzetes be-

jelentés alapján lehetséges (utazás előtt legalább hét munkanappal). 

Abban az esetben, amikor a szolgáltató kapacitás hiányában nem tudja biztosítani a külön ke-

rékpárszállító kocsikat, úgy a jelöletlen vonatok bármelyikén szállítható két-két kerékpár a vo-

nat első vagy utolsó másodosztályú kocsijában, amennyiben azt az erre vonatkozó jelölés nem 

tiltja. Az utazás előtt érdemes tájékozódni a bel- és külföldi kerékpár-szállítási lehetőségekről 

és a menetdíjakról a vasúti szolgáltatók honalapjain (www.mav-start.hu, www.gysev.hu) is. 

http://www.mav-start.hu/
http://www.gysev.hu/
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4.1.5.2. Kerékpárszállítási lehetőségek a magyarországi autóbuszhálózaton 

Az utazási feltételekben leírtaknak megfelelően kerékpár csak az arra alkalmas autóbuszokon 

szállítható, amit a VOLÁN társaságok az autóbuszon külön feltüntetnek. Jelenleg ma Magya-

rországon Budapesten, Kaposváron és Miskolcon engedélyezett kerékpár szállítása az erre al-

kalmas közforgalmú eszközökön (villamos, fogaskerekű, trolibusz és bizonyos autóbusz vi-

szonylatok (16. ábra)). 

 

16. ábra Kerékpár szállítására is alkalmas autóbusz a Széll Kálmán téren, Budapesten (forrás: saját fel-

vétel) 

4.1.6. Kapcsolódás egyéb környezetbarát turisztikai lehetőségekhez (pl. vízi turizmus) 

A környezetbarát turizmus részeként érdemes kiemelni azokat a területeket, ahol a kerékpárral 

túrázóknak lehetőségük van igénybe venni más, aktív pihenést szolgáló szolgáltatásokat, példá-

ul a vízi turizmust. A szervezett vízitúrák során (kajak és kenutúrák) az érdeklődők megismer-

hetik az környék természeti szépségeit. A magyar-szlovák határ környezetében számos helyen 

van lehetőség a kerékpártúrák szervezett vízitúrákkal kombinálására, például a Szigetközben, 

az Ipolyon, a Hernádon, a Sajón, valamint a Bodrogon és a Tiszán. 

Szolárhajóval a Szigetközben 

Európai Uniós támogatással mutatkozott be a Szigetköz és a Csallóköz határ menti természet-

védelmi területein a szóban forgó, jó példát mutató projekt. Ez segíti a természetvédelmi tevé-

kenységek megismertetését a magyar–szlovák Duna-szakasz mentén, együttműködve a Fertő-

Hanság Nemzeti Park Igazgatósággal, a Szlovák Állami Természetvédelemmel, a Somorjai 
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Régiófejlesztési Ügynökséggel, valamint a Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Termé-

szetjáró Egyesülettel. 

A turisták rendelkezésére álló eszközparkot a partnerek fejlesztették a Szigetközben és a Csal-

lóközben úgy, hogy a védett terület élővilágába minél kevesebb beavatkozással lehessen bemu-

tatni az érdeklődők számára a terület természeti adottságait, értékeit. 

A projekt részeként a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság két darab ún. szolárhajót helye-

zett üzembe (17. ábra), amelyekkel lehetőség nyílik a Szigetköz és a Mosoni-Duna vizes élőhe-

lyeinek és természeti értékeinek felkeresése, bejárása. A Szigetköz és a Csallóköz természeti 

értékeinek megismertetése céljából a Somorjai Régiófejlesztési Ügynökség és a Pisztráng Kör 

Egyesület egy-egy öko-mobilflottát vásárolt. A flotta harminc terepkerékpárból és további ke-

nukból áll.  

 

17. ábra Szigetközi szolárhajó (forrás: www.eltes.hu) 

http://www.eltes.hu/
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4.2. KERÉKPÁROS TURISZTIKAI KÍNÁLAT SZLOVÁKIÁBAN 

4.2.1. Turisztikai célterületek (épített környezet, természeti környezet, programok 

stb.) 

4.2.1.1. Természet 

Az idegenforgalom természeti célterületei közé sorolhatjuk a nagy és kis kiterjedésű természet-

védelmi területeket, barlangokat, vízeséseket
9
, tanösvényeket (NCH – a továbbiakban a rövidí-

tések a szlovák megnevezések rövidítései) és a termálfürdőket. Nagy kiterjedésű (több mint 10 

km
2
) védett területek közé tartoznak Szlovákiában  a Nemzeti Parkok (NP), Tájvédelmi 

Körzetek (CHO), a kis kiterjedésűek (10 km
2
-ig) pedig a Védett Területek (CHA), Természeti 

rezervátumok (PR), Nemzeti Természeti Rezervátumok (NPR), Természeti Emlékek (PP), 

Nemzeti Természeti Emlékek (NPP), Védet tájelemek (CHKP), és Védett madárterületek 

(CHVÚ). 

A szlovák - magyar határvidék idegenforgalmának részét képezi a Szlovák Karszt Nemzeti 

Park, valamint a következő tájvédelmi körzetek: Dunai Erdők Tájvédelmi Körzet, Kis-

Kárpátok Tájvédelmi Körzet, Cserhát Tájvédelmi Körzet, Latorica Tájvédelmi Körzet és 

részben a Murányi Fennsík Nemzeti Park, a Selmeci Hegyek Tájvédelmi Körzet, és az Erdőhát 

Tájvédelmi Körzet (18. ábra). 

 

18. ábra: A vizsgált terület természeti látványosságai 

                                                 

 

9
 Lásd például http://www.sopsr.sk 
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Szlovák Karszt Nemzeti Park (www.slovensky-kras.eu) 

A Szlovák Karszt Nemzeti Park a rozsnyói és Kassa-vidéki járások határán fekszik. Közép-

Európa legnagyobb kiterjedésű karsztos területe. 2002-ben hozták létre az 1.100 barlangot és 

szakadékot magába foglaló, az UNESCO Kulturális és Természeti Világörökség jegyzékén is 

szereplő térség. Területe 346 km
2
 (valamint a 117 km

2
 kiterjedésű védősáv) jelenleg a második 

legfiatalabb nemzeti park Szlovákiában. 1973 óta ezt a tökéletesen kifejlődött karsztelemekkel 

rendelkező rendkívül értékes természeti környezetet tájvédelmi körzetként védték. Fontosságát 

és jelentőségét az is kiemeli, hogy az UNESCO Ember és Bioszféra programon belül a bioszfé-

ra-rezervátumá nyilvánították. A Szlovák Karszt területén belül még szigorúbb védelem alá 

esik 10 természeti rezervátum, 6 természeti emlék, és 16 nemzeti természeti emlék.  A legérde-

kesebb helyszínek a Szádelői völgyszoros, és a Domicai barlang (19. ábra). A Szlovák Karszt 

látogatásának kiinduló pontja Rozsnyó (további információkért lásd még 

http://slovakia.travel/narodny-park-slovensky-kras). 

 

19. ábra: a Szlovák Karszt – Domicai barlang (forrás: slovakia.travel.sk) 

A Szlovák Karszt barlangjai és szakadékai (www.unesco.sk) 

A Szlovák Karszt és a magyar oldali Aggteleki Karszt barlangjai és szakadékai 1995-ben kerül-

tek be az UNESCO Természeti és Kulturális Világörökség jegyzékébe. A karsztfennsíkokon és 

alattuk eddig több mint 1000 barlangot és hasadékot fedeztek fel különböző formájú cseppkö-

ves és jeges belsőkkel. Ilyen sűrűn nem fordulnak elő barlangok valószínűleg sehol máshol a 

mérsékelt öv alatt. Viszonylag kis területen különböző típusú barlangok találhatók itt elő egy-

más szomszédságában. Ezek a barlangok kialakulásának bonyolult folyamataiban jöttek létre a 

file://///srvdc002/d/fileserver/home/transorg/Projektek/2013/TransHUSK+/Tanulmány/www.slovensky-kras.eu
http://www.slovakia.travel.sk/
file://///srvdc002/d/fileserver/home/transorg/Projektek/2013/TransHUSK+/Tanulmány/www.unesco.sk
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másodkor végétől tartó idő alatt: különféle szakadékok, folyami barlangok és víznyelő barlan-

gok. Ezeket a barlangokat tartósan, vagy átmenetileg több mint 500 fajta élőlény lakja, megta-

lálunk itt többek között több olyan ritka fajt, amelyek csak az itteni barlangokban, vagy akár 

csak egyetlen helyi barlangban élnek. 

A barlangok belsejében az őskori kultúrák sora maradt fenn az elmúlt, körülbelül 35.000 év 

során. Ezek lakóhelyként, szentélyként, és sírként is szolgáltak az embereknek az elmúlt ko-

rokban. A barlangokhoz bizonyos sejtelmesség kapcsolódott, amit akár ma is képesek vagyunk 

felfedezni magunkban; ez az egyik út, ami folyamatosan összeköt bennünket elődeinkkel, és ez 

lehet az egyik oka az emberek barlangok iránti érdeklődésének is. A legjelentősebb földalatti 

karsztos képződmények a térségben: az Ochtinai Aragonitbarlang, a Domica - Ördöglyuk, a 

Szilice-Gombaszögi barlangrendszer (Szilicei jégbarlang, Gombaszögi jégbarlang), 

Krasznahorkai barlang, Körtvélyesi barlang, Styx patak barlang–Nyest-szakadék, Somodi 

vizesbarlang, Jászói barlang, valamint a szakadékok: Vaddisznó szakadék, Csengő-lyuk, Óriás 

szakadék, Havas lyuk. 

Latorica tájvédelmi körzet (CHKO Latorica) (www.sopsr.sk) 

A kelet-szlovákiai síkság ártéri erdői a Latorica Tájvédelmi Körzet védelme alatt állnak (20. 

ábra). Ez az egyetlen nagykiterjedésű védett terület Szlovákia keleti részén. Az alföldi táj meg-

őrzéséért felel, 1990-ben nyilvánították tájvédelmi körzetté. 232 km
2
-es kiterjedésével a legki-

sebbek közé tartozik Szlovákiában. A tájvédelmi körzet igazgatósága Tőketerebesen található. 

A táj jelentős részét az ártéri erdőkkel és nedves rétekkel körülvett folyami medrek és ágak 

rendszere alkotja. Az egész természetvédelmi komplexum területén rendszeresen vonulnak le 

árvizek. A tájvédelmi körzet legfigyelemre méltóbb jelenségei a ma már rendkívül ritka és 

rendkívül értékes vízi- és mocsári növények, amelyek sok tekintetben egyedülállóak Szlováki-

ában. A víztől függő természeti táji jelleg a vízimadarak megfelelő közege, amelyek a tájvé-

delmi körzetet nemcsak hosszabb fészkelésre használják, hanem a költöző madarak rövidebb 

pihenőket is tartanak itt. Jelentős a mocsári teknős populáció. Az állat a tájvédelmi körzet logó-

jába is bekerült. 

 

20. ábra: a Latorca tájvédelmi körzet, Latorca folyó (forrás: slovakia.travel.sk) 

http://www.sopsr.sk/
http://www.slovakia.travel.sk/
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Duna-ártéri Természetvédelmi Terület (slovakia.travel.sk) 

Szlovákia legfiatalabb nagykiterjedésű tájvédelmi körzete a vízimadarakban gazdag Dunai Ár-

téri Erdők. A Csallóköz déli részén húzódik a Duna régi medrének közvetlen közelében. Az 

értékes ártéri erdők védelméről 1998 óta 123 km
2
 területen a tájvédelmi körzet munkatársai 

gondoskodnak, aminek székhelye Dunaszerdahelyen található és öt önálló részből áll. Az első 

kettő a főváros, Pozsony területén húzódik. A harmadik egy mesterséges sziget, amit a régi 

Duna meder és a Bősi vízerőmű csatornája határol. A negyedik a Csicsói holtágat (Číčovské 

mŕtve rameno), az ötödik pedig a Nagyléli szigetet (Veľkolélsky ostrov) foglalja magába. A 

Dunai Ártéri Erdők Tájvédelmi Körzet (CHKO Dunajské luhy) a vízimadarak kedvelt élőhelye. 

Rendszeresen előfordulnak itt olyan ritka madárfajok, mint például a rétisas, a kis kócsag, a 

vörös gém. Eppen ezért tartozik az IBA, nemzetközileg jelentős madárterületek közé. 

Cserhát tájvédelmi körzet (CHKO Cerová vrchovina) (www.cerovavrchovina.eu) 

A Cserhát Tájvédelmi Körzet (21. ábra) Szlovákia déli és középső részén az azonos nevű hegy-

ség területén fekszik. Ez a terület egyedülálló Szlovákiában, mivel kialudt vulkánok területéről 

van szó. A tájvédelmi körzetet 1989-ben 162,8 km
2
 területen alakították ki, igazgatósága Rima-

szombatban található. A Cserhát tulajdonképpen egy nagy geológiai skanzen; vulkáni kúpok 

(Ragács, Nagy Bucsony) mellett kipreparált kürtők (Ajnácskői várdomb, Bagolyvár), valamint 

lávatakarók és lávafolyamok (Pogányvár) találhatók itt meg. A Cserhát Tájvédelmi Körzet 

rendkívül értékes és érdekes élővilággal rendelkezik. Az erdők a tájvédelmi körzet több mint 

60%-át foglalják el. Fák közül az olyan meleget kedvelő fajták vannak többségben, mint a ko-

csányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, és a gyertyán. A Cserhát elsősorban fajta-gazdagságával 

tűnik ki, összesen 1.250 fajta növényt azonosítottak. A botanikusok számára elsősorban a szik-

lás és az erdős sztyeppék rendkívüliek. 

 

21. ábra: a Cserhát tájvédelmi körzet (forrás: slovakia.travel.sk) 

http://slovakia.travel/hu/dunajske-luhy-tajvedelmi-teruelet?gclid=CjwKEAjw0NytBRD-1d3QsdHNpR0SJACGXqgRdUNqNelwZLx2aEgTxaLP0fBmrPGJjpHqw_QTVBbwrxoCbnjw_wcB
file://///srvdc002/d/fileserver/home/transorg/Projektek/2013/TransHUSK+/Tanulmány/www.cerovavrchovina.eu
http://www.slovakia.travel.sk/
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Kis-Kárpátok tájvédelmi körzet (CHKO Malé Karpaty) (www.sopsr.sk) 

A Kis-Kárpátok tájvédelmi körzet Szlovákia délnyugati részén, az azonos nevű hegység terüle-

tén található. Ez az egyedüli nagykiterjedésű, bortermelő jellegű védett terület, amely elválaszt-

ja egymástól a Dunamenti- és az Erdőháti síkságot. A projekt által vizsgált területbe csak annak 

legdélebbi része tartozik, mégpedig Pozsony két városi járása (Pozsony III és Pozsony IV). A 

Kis-Kárpátokról azt szokták mondani, hogy hegyi kapcsolatot létesít az Alpok és a Kárpátok 

között. Elsősorban a pozsonyi lakosok használják szívesen pihenésre és szabadidő eltöltésére. 

Tájvédelmi körzetté 1976-ban vált, jelenlegi területe 646 km
2
. A tájvédelmi körzet székhelye 

Nagyszombaton, míg Modorban kihelyezett kirendeltség található. A terület nagyobb részét 

lomblevelű erdők borítják bükkel, magas kőrissel, hegyi juharral és hársfával, de mint nem ős-

honos fe megtalálható itt a szelídgesztenye is. A Kis-Kárpátokban fajtákban gazdag állatvilág 

él, eleddig 700 fajta lepkét, és 20 fajta hangyát azonosítottak itt. A gazdag madárvilágból ér-

demes megemlíteni a várromok környékén előforduló kövirigót és a hantmadarat, de kerecsen-

sólyom is gyakran fordul elő a Kis-Kárpátokban. A többi madárfaj közül a területen fészkel 

még fekete gólya, darázsölyv, kígyászölyv, uhu, erdei fülesbagoly és európai lappantyú. 

4.2.1.2. Kulturális-történelmi érdekességek és egyéb jelentős vonzerők 

Az vizsgált terület érdekességeit térképen a 23. ábra, valamint a következő, 
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4. táblázat, és a 24. ábra mutatja be. A legjelentősebb látnivalókról készült a 23. ábra és a 24. 

ábra. 

 

22. ábra: a feldolgozott terület fő turisztikai látványosságai 
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4. táblázat: az értékelt terület legjelentősebb attraktivitásai 

érdekesség weboldal típus Helyszín 

Aquapark Aquathermal Senec 

(Szenc) www.aquathermal.sk aquapark Szenc (Senec) 

Bellegszencse Termálfürdő 

(Termálne kúpalisko Podhájska) www.tkpodhajska.sk aquapark Bellegszencse 

Vadaš Thermal Párkány (Štúrovo) www.vadas.sk aquapark Párkány (Štúrovo) 

Honti parádé (Hontianska paráda) www.hrusov.sk fesztivál Körtvélyes (Hrušov) 

Pozsonyi Jazznapok (Bratislavské 

jazzové dni) www.bjd.sk fesztivál Pozsony 

Dévény (Devín) www.slovenskehrady.sk vár Pozsony 

Pozsonyi vár www.bratislava-hrad.sk vár Pozsony 

Krasznahorka (Krásna Hôrka) www.hradkrasnahorka.sk vár 

Krasznahorka-váralja 

(Krásnohorské 

Podhradie) 

Lévai vár slovakia.travel/levicky-hrad vár Léva (Levice) 

Fülek (Fiľakovo) www.filakovo.sk vár Fülek (Fiľakovo) 

Kékkő (Modrý Kameň) www.modrykamen.sk vár Kékkő (Modrý Kameň) 

Murány (Muráň) www.muran.sk vár Murány (Muráň) 

Somoska (Šomoška) www.treking.cz vár 

Sátorobánya (Šiatorská 

Bukovinka) 

Betlér (Betliar) www.betliar.eu vár Betlér (Betliar) 

Komáromi Erőd (Pevnosť 

Komárno) www.pevnost-komarno.sk vár Komárno 

Hajómalom Gútán (Kolárovo) www.vodnymlyn.sk egyebek Gúta (Kolárovo) 

Csetnek (Štítnik) gothicroute.sk egyebek Csetnek (Štítnik) 

Kelemantia római tábor pevnost-komarno.sk egyebek Izsa (Iža) 

Gerulata római tábor www.slovakia.travel egyebek Pozsony 

Pozsony visit.bratislava.sk MPR Pozsony 

KASSA www.kosice.sk MPR KASSA 

Rozsnyó www.roznava.sk MPR Rozsnyó 

Borfő (Brhlovce) www.brhlovce.sk 

Népi építészet 

műemlék-

rezervátum Borfő (Brhlovce) 

Pozsonyi Állatkert www.zoobratislava.sk Állatkert Pozsony 

Kassai Állatkert www.zookosice.sk Állatkert KASSA 

Pozsonyi Botanikuskert www.uniba.sk botanikus kert Pozsony 

Kassai Botanikuskert www.upjs.sk botanikus kert Kassa 

A legtöbb látnivaló Pozsony közelében, a második legnagyobb városban Kassán, és a Szlovák 

Karsztban koncentrálódik (lásd a 4.2.1.1 alfejezetben). A következőkben ezeket mutatjuk be. 
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23. ábra: a Betléri kastély parkja (forrás: slovakia.travel) 

 

 

24. ábra: Vízimalom Gútán (forrás: slovakia.travel) 

Pozsony (Bratislava) (www.bratislava.sk) 

A Szlovák Köztársaság fővárosa Pozsony (425 ezer lakos), amit a Duna Szépséges Hölgyeként 

is szoktak aposztrofálni nemcsak gazdag történelemmel (néhány évszázadon keresztül a Ma-

gyar Királyság fővárosa volt), hanem érdekes jelennel is büszkélkedhet (Közép-Európa legdi-

namikusabban fejlődő régiójának központja). A történelmi városközpontban található műemlé-

kek a város műemléki védettségű zónájának részét képezik. A gazdag történelem szimbóluma, 

és a város meghatározó épülete a Pozsonyi Vár. A várudvarról, de még inkább a Koronázó-

torony ablakaiból gyönyörű kilátás nyílik nemcsak Pozsonyra, hanem a várossal szomszédos 

Ausztriára, és Magyarországra is. 

http://www.slovakia.travel.sk/
http://www.slovakia.travel.sk/
file://///srvdc002/d/fileserver/home/transorg/Projektek/2013/TransHUSK+/Tanulmány/www.bratislava.sk
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A vár alatt található a háromhajós Szent Márton Dóm, Pozsony egyházi jelképe. Georg Rafael 

Donner osztrák szobrász nagyméretű Szent Márton szobrát rejti belsejében, amit az egyik leg-

értékesebb művének tekintenek. A dóm érdekességei közé tartozik a fantasztikus torony, csú-

csán a magyar királyok koronázására emlékeztető aranyozott magyar királyi koronával. 1563 és 

1830 között 11 királyt és 8 királynőt koronáztak itt meg, beleértve Mária Teréziát is. A szűk, 

középkori utcákon keresztül jutunk el a Mihály-kapuhoz, a középkori városi erődítményből 

egyedüliként fennmaradt kapuhoz. A torony felső kilátójából impozáns látványban lehet ré-

szünk az Óváros több reneszánsz és barokk épületére. A rokokó gyönyörű példája az egyik 

legszebb pozsonyi palota, a Mirbach-palota, amiben jelenleg galéria működik. A főváros, a 

középkori élet központjának és vérzivataros eseményeinek meghatározó műemléke a Régi Vá-

rosháza épülete és a reneszánsz Miksa-szökőkút, amely II. Miksa császárt ábrázolja a legendás 

Roland-lovag - a városok védelmezőjének - alakjában. A Főtér a jelenben is az események 

központi helye, elsősorban a hagyományos Karácsonyi Vásár, és Szilveszteri Ünnepségek so-

rán. (25. ábra) 

 

25. ábra: a Pozsony főtere a  városházával (forrás: slovakia.travel) 

A XV. századi Régi Városháza eredetileg gótikus épületében jelenleg a Városi Múzeum kiállí-

tása tekinthető meg. A nem messze található Prímás-tér (Primaciálne námestie) Szlovákia leg-

szebb építészeti remekművét kínálja - a Prímási palotát. Ebben látogatható a tragikus szerelem 

legendáját ábrázoló a hat darabból álló egyedülálló, a 17. századból származó, a Mortlake-i 

angol királyi manufaktúrából származó pozsonyi gobelin-gyűjtemény. Kedvelt hely a Hviez-

doslav téren megújított sétatér. Meghatározó épület továbbá a Szlovák Nemzeti Színház, és a 

Radisson Blue Carlton Hotel. Az egyik legjelentősebb szlovákiai vár Pozsony Dévény város-

részében található. Pozsony Oroszvár városrészében található a római korból származó 

Gerulata ásatási lelőhely. A közelmúltat idézi az 1972-ben átadott Szlovák Nemzeti Felkelés 

hídja (26. ábra). 

http://www.slovakia.travel.sk/
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26. ábra: Pozsony - Szlovák Nemzeti Felkelés hídja (forrás: slovakia.travel) 

Kassa (Košice) (www.kosice.sk) 

A második legnagyobb szlovákiai város (242 ezer lakos) nemcsak kelet-Szlovákia, hanem egy-

ben a keleti Kárpátok központja is. A város a Hernád folyó partján fekszik a Kassai medence 

szélén. A város hosszú történelmi múltra tekint vissza és rendkívül dinamikus jelent él meg. 

Évszázadokon keresztül az egész régió legjelentősebb központja volt: természetes kereskedel-

mi, kézműves-, kulturális- és oktatási centrum. Csaknem az összes emlék a történelmi város-

központban található, ami Szlovákia legnagyobb területű városi műemlékvédelmi területe. 

Központi térsége az orsó alakú Főtér, amelyet joggal tartanak az egyik legszebb szlovák térnek 

(27. ábra). Sétálóutcája rendkívül élénk, egy sor gyönyörű történelmi épület övezi. A városké-

pet meghatározza a gótikus Szent Erzsébet dóm. Ez Szlovákia legnagyobb temploma és egyút-

tal Európa legkeletebben található nyugati típusú katedrálisa. A dóm északi homlokzata előtt áll 

a 14. században épített Szent Orbán-torony. A 14. sz. végén épült, különálló Szent-Mihály ká-

polna együtt a volt osszáriummal és a Szent Erzsébet Dómmal, valamint az Orbán-toronnyal 

egyedülálló gótikus műemlék-együttest alkot Szlovákián belül. 

Kassa-szerte elsősorban nyáron zajlik az élet a színház és a dóm közötti területen. A központi 

tér déli részén ismerkedhet meg a látogató a középkori városi erődítményekkel. Kassa jelképe a 

Maraton-futó szobra. Arra emlékeztet, hogy Kasán évente megrendezik ősszel a világon a leg-

régibbek közé tartozó Nemzetközi Békemaratont. Az egyik múzeumban a látogatók megtekint-

hetik a híres Kassai Aranykincseket. A XV-XVII. századból származó egyedülálló aranyérem 

gyűjtemény tömege 11 kg, amely 81 különféle európai pénzverdéből származik. 

http://www.slovakia.travel.sk/
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27. ábra: Kassa – főutca, Szent Erzsébet templom (forrás: slovakia.travel) 

4.2.2. Kerékpárutak 

Ebben az alfejezetben a vizsgált terület legjelentősebb kerékpárútjainak áttekintése következik. 

Az egyes listák kidolgozásához alapként az érintett önkormányzati kerületek webes portáljain 

elérhető információk szolgáltak, továbbá a kerékpáros turisztikai útvonalakkal foglalkozó do-

kumentumok és a kerékpárokkal foglalkozó webes portálok, például a www.oma.sk. 

4.2.2.1. Hivatalos kerékpárutak 

A Pozsonyi Kerületre vonatkozó kerékpárutak adatai a Pozsonyi Önkormányzati Kerület web-

portáljáról származnak. Az egyes útvonaltípusok hosszának áttekintése a kerületben a főbb ke-

rékpáros turisztikai útvonalak listájával azok színenkénti bontásában alább található. 

A Nagyszombati Kerület kerékpárútjaira vonatkozó adatok a Nagyszombati Önkormányzati 

Kerület Kerékpárútjainak Egységes Koncepciójából származnak. A Besztercebányai Kerületre 

vonatkozó kerékpárutak adatai az OMA web-portáljáról származnak. Sajnos a jelen tanulmány 

http://www.slovakia.travel.sk/
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kidolgozásakor a Besztercebányai Önkormányzati Kerület webes portálján nem voltak elérhető 

semmilyen információ a kerület kerékpáros hálózatáról. A kassai kerület kerékpárutjainak ada-

tai a Kassai Kerület Kerékpáros útvonalai
10

című dokumentumból származnak, melyet a Kassai 

Önkormányzati Kerület adott ki.  

A kerékpárutakat hivatalosan négy alkategóriába osztják fel jelentőségüknek megfelelően - 

színek szerint. Ezek közül a legjelentősebbek lettek kiválasztva (piros - országos jelentőségű, és 

kék - regionális jelentőségű): 

 

28. ábra: Hivatalos kerékpárutak a határ menti térségben (forrás: a projekt földrajzi adatbázisa )  

PIROS KERÉKPÁRUTAK 

 001 Dunai kerékpáros útvonal (Dunajská cyklotrasa) (az EuroVelo 6 része) - az út-

vonal AT/SR Berg határátkelőtől Gútorra (Hamuliakovo), Nagyszombat kerületben Bő-

sön (Gabčíkovo) keresztül Kulcsodra (Kľúčovce), a Nyitrai kerületben Csicsóról 

(Číčov) Párkányba (Štúrovo). Az útvonal érdekességei közé tartozik a Bősi vízierőmű a 

zsilip kamrákkal és a kilátótoronnyal. 

 001a Dunai kerékpáros útvonal (Dunajská cyklotrasa) (az EuroVelo 6 része) - az 

útvonal Pozsonyból a Kikőtői Hídtól (Prístavný most) Pozsony – Dunacsúny (Čunovo) 

városrészébe vezet, onnan Bősre (Gabčíkovo), ahol csatlakozik a 001-re. 

 002 Vág Kerékpáros Főútvonal (Vážska cyklomagistrála) - az útvonal Komáromtól 

(Komárno) indul Gútán (Kolárovo) és Ifjúságfalván (Dedina Mládeže) keresztül a Vág 

mentén, egészen Zsolnán túlra (Žilina), 

                                                 

 

10
 web.vucke.sk/files/cestovny_ruch/cyklotrasyksk_2013.pdf 



55 

 

 004 Morva kerékpáros útvonal (Moravská cyklistická cesta) (az EuroVelo 13 része) 

- az útvonal Moravský Svätý Ján-ból Gajary-ba vezet, majd tovább Pozsony-Ligetfalura 

(Bratislava – Petržalka). 

 010 Garammenti kerékpáros főútvonal (Pohronská cyklomagistrála) - az útvonal 

Párkánytól (Štúrovo) vezet Bakabányára (Pukanec), 

 012 Érchegység kerékpáros főútvonal (Rudohorská cyklomagistrála) - az útvonal 

Lieskovecről vezet Ploskéra, 

 013 Nógrádi kerékpáros főútvonal (Novohradská cyklomagistrála) - az útvonal Lo-

soncról (Lučenec) vezet Feketebalogra (Čierny Balog), 

 037 Vámosbalogi kerékpáros főútvonal (Cyklomagistrála Blhu) - az útvonal 

Vámosbalogról (Veľký Blh) Körtvélyesre (Hrušov) vezet, 

 040 Liptó - Felső-Garammente - Gömör kerékpáros főútvonal (Cyklomagistrála 

Liptov – Horehronie – Gemer) - az útvonal Rimaráhóról (Hrachova) Nyustyára 

(Hnúšťa) vezet, 

 049 Széchy Mária kerékpárút (Cyklocesta Márie Séči) - az útvonal a murányi vártól 

Krížna Poľana-ra vezet, 

 052 Felsőalmás (Jabloňovce) – Gyűgy (Dudince) - az útvonal Gyűgyről (Dudince) 

Teszérre (Hontianske Tesáre) vezet, 

 017 Alsózempléni kerékpáros főútvonal (Dolnozemplínska cyklomagistrála) (I. 

és II. részek) - az útvonal Veľká Izra-ról Borsiba (Borša) vezet, 

 023 MTB Erzsébet (MTB Alžbeta) (I. és II. részek) - az útvonal a Herlianska úttól 

Veľká Izra-ba vezet, 

 029 Szlovák Karszt kerékpáros főútvonal (Cyklomagistrála Slovenský Kras) (I. - 

VIII. részek) - az útvonal egy kört alkot, és a Szlovák Karszt Nemzeti Parkon vezet ke-

resztül, 

 039 - az útvonal Kassáról Eszkárosra (Skároš) vezet, 

 (Nyilvántartási szám nélkül) Hernád kerékpáros útvonal (Cyklotrasa Hornád) - az 

útvonal Kassáról Lengyelfalvára (Košická polianka) vezet. 

KÉK KERÉKPÁRUTAK 

 2001 Ružinovská radiála (Pozsony (Bratislava) – Ružinov városrészén belül), 

 2005 Pozsonyhidegkút radiális (Dúbravská radiála) - az útvonal az SzNF-hídtól 

(Most SNP) Pozsony Pozsonyhidegkút városrészébe vezet, 

 2006 Gútor (Hamuliakovo) – Szenc (Senec), 

 2007 Vaskutacska (Železná studienka) – Lamač (Pozsonyon belül), 

 2008 Koliba – Snežienka (Pozsonyon belül), 

 2009 Pekná cesta – Máriavölgy (Marianka) - az útvonal a Pekná cesta-tól (Po-

zsony- Récse (Bratislava – Rača)) Máriavölgyre (Marianka) vezet, 

 2010 Récse (Rača) – Biely kríž -  az útvonal Récséről Biely kríž-hez vezet, 

 2012 Cerová dráha - az útvonal Vaskutacskáról (Železná studienka) vezet Malý 

Slavín-ra, 
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 2570 Burda-nyereg – Chlipavica-nyereg – Michalová, tér – Bujakovo - az útvo-

nal Bujakovo-ról a Burda-nyereghez vezet, 

 2559 Ružiná – Látky - az útvonal Ružiná-ról Látky-ra vezet, 

 2562 Rimabánya (Rimavská Baňa) – Karaszkó (Kraskovo) – Tóthegymeg 

(Horné Zahorany) -az útvonal Rimabányáról Tóthegymegre vezet, 

 2564 Teplý vrch – Potok. Az útvonal Teplý vrch-ről Budikovanov-ra vezet, 

 2568 - az útvonal Gyetváról (Detva) Halačov vŕšok-ig vezet, 

 2703 - az útvonal Mýto-ról Kriviany-ba vezet, 

 2882 Kárpátok kerékpárút (Karpatská cyklistická cesta) (I. és II. részek) - az 

útvonal az Uhornianske-nyeregtől Margecany-re vezet, 

 BEČ/Kassa körül - az útvonal Kassa – Ťahanovce városrészéről vezet Kassa – 

Kavečany városrészébe, 

 BEČ - az útvonal Bankov-ról Nižný Klátov-ba vezet. 

EGYÉB JELENTŐS KERÉKPÁRUTAK: 

 5568 Losonc (Lučenec) – Kalonda/Ipolytarnóc államhatár - az útvonal Losonc-

ról (Lučenec) vezet Kalondára (Kalonda). 

 Losonc – Poltár – Málnapataka (Málinec) kerékpáros tanösvény - az útvonal 

Gácsfaluról (Stará Halič) vezet Poltárra.  

 Rákóczi kerékpárút (Rákocziho cyklotrasa) - az útvonal Újhelyről (Slovenské 

Nové Mesto) Kassára (Košice). 

A Nyitrai Önkormányzati Kerületben elhelyezkedő kerékpáros útvonalakat vizsgáló tanulmány 

(I. ütem) a következő kerékpárutakat tünteti fel, amelyek azonban inkább tervezettek, mint va-

lóban ki is lennének jelölve a terepen:  

 Vág - Duna - Ipoly Eurorégió Kerékpáros Útvonal (Cyklotrasa Euroregiónu 

Váh – Dunaj – Ipeľ) - az útvonal Révkomáromtól (Komárno) vezet Párkányba 

(Štúrovo), 

 Nagy körút - az útvonal Nyitra (Nitra) környékén vezet Vágsellyén (Šaľa), 

Nagysurányon (Šurany) és Verebélyen (Vráble) keresztül 

 Alsó Csallóközön keresztül (Dolným Žitným ostrovom) - Az útvonal Dunaszerda-

helyről Révkomáromba vezet. 

4.2.2.2. Karstvelo 

A Karstvelo
11

 a Szlovák Karszt és a történelmi Felső-Gömör területén található jelölt kerékpár-

utak összefoglaló megnevezése, melyet a Szlovák Karszt Szlovák Kerékpárklub tart fenn. Kö-

rülbelül 500 jelölt kerékpárútról van szó, melyek a következő látványosságokhoz vezetnek: 

 6 barlang az UNESCO Természeti Világörökség listájára bejegyezve, 

                                                 

 

11
 TIC Rozsnyó (Rožňava), ill. www.sacr.sk 

file://///srvdc002/d/fileserver/home/transorg/Projektek/2013/TransHUSK+/Tanulmány/www.sacr.sk
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 európai jelentőségű kulturális műemlékek - Betléri kastély (Betliar), Krasznahorka 

vára (Krásna Hôrka), Mauzóleum Krasznahorkaváralján (Krásnohorské Podhradie), 

 Gótikus út, 

 a Guiness-rekordok könyvébe bejegyzett legnagyobb méretű sztalagmit, 

 a Sajó (Slaná) és Csetnek (Štítnik) folyók kanyonjai, 

 Szlovák Karszt Nemzeti Park, 

 Szádelői szoros (Zádielska tiesňava) és Torna vára (Turniansky hrad) a görgői ha-

lastavak mentén (Hrhovské rybníky), 

 Ájfalui völgy (Hájska dolina) az Ájfalui vízesések (Hájske vodopády) mellett, 

 karsztos Szilicei fennsík a Szilicei jégbarlang mellett, 

 Prielom Muráňky és Meliatsky profil védett természeti képződmény, 

 évente megrendezett események: Cykloras májusban, Karstvelo júliusban, 

Gemerská župa na kolesách augusztusban, és Zlatý kras októberben. 

A terület legjelentősebb kerékpáros turisztikai útvonala a Szlovák Karszt Kerékpáros Főút-

vonal (Cyklomagistrála Slovenský kras) több mellékúttal együtt.  Ez a csaknem 200 km 

hosszú piros színnel jelzett útvonal a Szlovák Karszt egész területét bejárja, és a terület minden 

figyelemreméltó helyszínén, valamint azok környékén is elhalad.  Felső-Gömör területén halad 

át az Érchegység főútvonal (Rudohorská magistrála) és a Kárpátok kerékpáros útvonal 

(Karpatská cyklistická cesta). (29. ábra). 

 
29. ábra: Kerékpárutak a szlovák - magyar határmenti régió keleti részén Kassa közelében (forrás: 

opencyclemap.org, megjegyzés: a szlovák - magyar határmenti régió nyugati és középső részét a 11. 

ábra és a 12. ábra mutatja) 

http://www.opencyclemap.org/
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4.2.3. Szolgáltatások 

Témánkban az idegenforgalom alapvető elemei a szállás, a vendéglátó és kerékpáros szolgálta-

tások.A szolgáltatók mennyisége és az általuk nyújtott szolgáltatások minősége a magyarorszá-

gihoz hasonlóan rendkívül széles palettán mozog Szlovákiában is. 

4.2.3.1. Szállás 

5. táblázat: Szálláshelyek a vizsgált területen (forrás: http://datacube.statistics.sk;  

( i2013: egységnyi területre eső szálláshelyek száma [ágy/km
2
] 2013-ban) 

RÉGIÓ / 

KERÜLET / 

JÁRÁS 

Ágyak száma a szálláshelyeken Szállások száma 

i 2013 

2010 2011 2012 2013 2001 2010 2011 2012 2013 

SZLOVÁKIA 183 898 186 156 201 398 197 747 2 275 3 126 3 011 3 643 3 485   

Pozsonyi Kerület 23 346 26 104 27 868 28 143 158 197 203 243 233 13,7 

Pozsony I járás 4 822 5 851 5 602 6 205 21 42 43 50 49 647,0 

Pozsony II járás 5 540 5 730 6 778 7 056 21 32 32 39 37 76,3 

Pozsony III járás 2 456 3 596 3 621 2 941 14 21 23 24 21 39,4 

Pozsony IV járás 1 571 1 682 1 620 1 619 8 9 11 10 10 16,7 

Pozsony V járás 727 719 1 008 979 5 9 9 13 11 10,4 

Szenci járás 5 811 5 757 6 350 6 344 30 29 29 39 39 17,6 

Nyugat-Szlovákia 44 088 45 728 48 760 47 779 486 731 706 862 829   

Nagyszombati kerület 14 278 14 075 16 057 15 942 136 208 195 281 276 3,8 

Dunaszerdahelyi járás  3 218 3 117 4 160 4 134 37 62 58 98 94 3,8 

Nyitrai kerület 15 142 16 356 18 009 17 440 163 270 262 322 307 2,7 

Komáromi járás 1 543 1 437 1 435 1 362 25 44 40 47 44 1,2 

Lévai járás 2 034 2 033 2 721 2 271 26 35 34 41 39 1,5 

Érsekújvári járás 5 022 4 865 5 345 5 412 54 105 102 126 119 4,0 

Közép-Szlovákia 58 177 56 641 63 843 61 555 985 1 262 1 205 1 457 1 376   

Besztercebányai kerü-

let 20 606 19 915 21 790 21 115 364 436 424 527 494 2,2 

Losonci járás 951 962 1 046 932 25 17 18 22 21 1,1 

Nagyrőcei járás 533 386 456 396 12 7 7 11 10 0,5 

Rimaszombati járás 1 445 1 357 1 339 1 321 13 26 25 31 30 0,9 

Nagykürtösi járás 985 995 1 003 952 12 15 14 15 12 1,1 

Kelet-Szlovákia 58 287 57 683 60 927 60 270 646 936 897 1 081 1 047   

Kassai kerület 26 443 26 476 26 764 26 139 210 351 346 357 346 3,9 

Kassa I járás 2 393 2 331 2 704 2 706 17 41 41 45 45 31,7 

Kassa II járás 1 218 1 225 N/A N/A 7 12 12 N/A N/A 15,2 

Kassa III járás N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   

Kassa IV járás 547 601 592 575 8 10 11 11 11 9,4 

Kassa-vidéki járás 1 179 1 288 1 348 1 365 20 36 36 39 40 0,9 

Rozsnyói járás 1 977 1 958 1 922 1 691 41 77 74 73 70 1,4 

Tőketerebesi járás 1 554 1 557 1 600 1 494 8 24 24 26 25 1,4 
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Az 5. táblázatban bemutatott adatok alapján elmondható, hogy a legjobban ellátott terület 2013-

ban a főváros, Pozsony központi része (a város összességében 50 ágy/km
2
 kapacitással rendel-

kezik). A következő város Kassa 9,4 - 31,7 ágy/km
2
 értékekkel. Jelentős kapacitásokkal rendel-

kezik még a Szenci járás (17,6 ágy/km
2
), a termál- és gyógyfürdő hagyományokkal rendelkező 

Érsekújvári járás pedig 4 ágy/km
2 

értéket ért el. A többi járás 0,5 - 1,5 ágy/km
2
 kapacitással bír. 

A térség szálláslehetőségeiről a 30. ábra ad képet.
 

 

30. ábra: Szállások a vizsgált területen (forrás: a projekt földrajzi adatbázisa) 

4.2.3.2. Vendéglátás 

A vendéglátó intézmények alapterületét és a férőhelyek számát csak kerületi szinten ismerjük. 

Az öt kerület közül, amelyek az vizsgált régióban találhatók, kiugróan a legtöbb férőhely és a a 

vendéglátó helyek hasznos alapterülete is a Pozsonyi kerületben volt a legtöbb2013-ban. Az 

alapterület szempontjából a többi kerületben egymáshoz hasonló adatokat látunk (kb. 8.100 – 

11.100 m
2
 között), a legkevesebbet a Nyitrai Kerületben, a legtöbbet pedig a Besztercebányai 

kerületben.. A férőhelyek száma pedig 3.000 és 5.500 között mozgott. (31. ábra). 

6. táblázat: vendéglátóhelyek az értékelt területen (forrás: http://datacube.statistics.sk; Megjegyzés: 20 

vagy több alkalmazottal rendelkező egységek) 

RÉGIÓ / KERÜLET / JÁRÁS 

Vendéglátó helyek hasznos területe 

(m
2
) 

Férőhelyek száma  

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Szlovák Köztársaság 166 250 188 240 174 233 202 094 72 301 82 180 77 956 81 642 

Pozsonyi Kerület 104 370 107 501 104 919 122 712 41 653 44 127 42 316 46 292 

Nyugat-Szlovákia 20 058 28 992 27 850 29 664 10 161 13 818 15 025 12 008 

Nagyszombati kerület 6 797 16 074 13 283 10 668 2 869 7 211 7 222 4 031 

Nyitrai kerület 5 749 5 745 5 169 8 127 2 996 2 960 2 787 2 913 

http://datacube.statistics.sk/
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Közép-Szlovákia 18 929 23 175 18 809 25 816 9 341 10 088 9 478 11 799 

Besztercebányai kerület 11 068 11 182 9 616 11 094 5 092 4 539 4 615 5 508 

Kelet-Szlovákia 22 893 28 572 22 655 23 902 11 146 14 147 11 137 11 543 

Kassai kerület 9 742 13 983 10 892 9 928 4 055 6 297 5 068 4 540 

 

31. ábra: éttermek a vizsgált területen (forrás: a projekt földrajzi adatbázisa ) 

4.2.3.3. Kerékpárkölcsönzés és szolgáltatások 

A kölcsönzéshez a jobb feltételek természetesen azokban a nagyobb városokban adottak, ame-

lyeket nagyobb számú turista keres fel – így Pozsonyban és Kassán. A kerékpárszervizek álta-

lában minden járási központban, továbbá egyéb városokban is megtalálhatók: Királyhelmecen 

(Kráľovský Chlmec), Szepsiben (Moldava nad Bodvou), Párkányon (Štúrovo) és Ógyallán 

(Hurbanovo). Közelebbi információt a szlovákiai http://www.zoznam.sk oldalon található. 

A Velocity
12

 kerékpáros bolt és kölcsönző Pozsony közkedvelt erdei parkjának bejárata előtt 

található. A kerékpár kölcsönzéshez általában két fényképes igazolványt kell bemutatni, és 

visszatérítendő kauciót kell letenni (150 - 250 Euró) az árlista alapján. Az árak a kölcsönzött 

kerékpártól, a kölcsönzési időtől függnek (1 - 6 óra, nap, hétvége, hét), a hét melyik napján 

(munkanap, hétvége). A napi díjtétel 9 és 24 Euró között mozog, amihez azonban hozzá kell 

adni még a kiegészítők díját (fények, bukósisak, lakat, kosár, csomagtartó). Bike 

va
13

napi 14 - 16 € ellenében kölcsönöz kerékpárokat. A kiegészítők az árban benne vannak. 

Egyes webes alkalmazásokon keresni lehet a legközelebbi kölcsönzőkre, üzletekre, vagy 

                                                 

 

12 www.velocity.sk/rs/9/pozicovna 
13 www.bikebratislava.sk/pricelist.html 

http://www.zoznam.sk/
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szervízekre.  Az egyik ilyen a MAPS.ME, amely az OpenStreetMap adatbázisát használja, ez 

azonban csak angolul érhető el. 

4.2.3.4. Egyebek 

Kis élelmiszerüzletek (esetleg vegyesboltok) az vizsgált terület csaknem minden településén 

megtalálhatóak. A nyitvatartási idők eltérőek, figyelembe kell venni az ebédszüneteket, és né-

hány olyan napot, amikor a boltok zárva tartanak (általában vasárnap, néhány esetben pénteken, 

vagy csütörtökön). A városokban a szélesebb kínálattal és hosszabb nyitvatartási idővel rendel-

kező szupermarketek közül lehet választani. A legszélesebb bolthálózattal a COOP Jednota 

rendelkezik, Szlovákia keleti részén széleskörűen elterjedt a FRESH, míg nyugaton a Moja 

Samoška hálózat is. 

4.2.4. Intermodalitás 

Intermodalitás alatt a tanulmányban olyan személy kerékpáros helyváltoztatását értjük, aki a 

szállításra két vagy több fajta közlekedési módot használ(hat fel), a közlekedési eszköz (kerék-

pár) jelentősebb korlátozása nélkül. Ebben az összefüggésben kerékpárral úton (járdán) lehet 

közlekedni, használni lehet a vasút (beleértve villamos, metró, felvonó), közforgalmú autóbusz, 

hajó, illetve légi közlekedés szolgáltatásait (32. ábra). 

 

32. ábra: Intermodalitás a kerékpáros közlekedés szempontjából a célterületen (forrás: a projekt földrajzi 

adatbázisa ) 
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4.2.4.1. Kerékpárok szállításának lehetőségei vasúton 

A Szlovák Vasutak (Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. – ZSSK) belföldi utasforgalom-

ban kerékpárok egyszerűsített szállítását kínálja a meghatározott előterekben, vagy a „mozgó 

csomagmegőrzőben2. Kerékpárok szállítását közepes és hosszú távolságokra az EC, IC, Ex, R 

és Zr kategóriájú vonatokkal biztosítják. A szállítás túlnyomó része szolgálati vagonokban, 

"mozgó csomagmegőrző" szolgáltatásként zajlik, amellyel az ilyen kategóriájú szerelvények 

többsége el van látva. Ezeket a menetrendben a vonat fejlécében található bőrönd piktogram-

mal jelzik. Az IC-vonatokban „mozgó csomagmegőrzőkben” kötelező elhelyezni a kerékpárt, a 

szállítási díj magában foglalja a kerékpár helyfoglalási díját, a többi vonaton a kerékpáros hely-

foglalás lehetséges, azonban nem kötelező. Ezt a szolgáltatást egyes kiválasztott vonatokon 

lehet használni nemzetközi forgalomban is. 

Nagyobb, szervezett csoport esetén előzetes bejelentés alapján a ZSSK képes bizonyos esetek-

ben nagyobb mennyiségű kerékpár szállítására alkalmas vagont beállítani (Zr és Os - gyorsított 

és személyvonatok esetén).  Megrendeléseket az Értékesítési központon, vagy a Kontakt-

központon keresztül lehet leadni, amely azt követően ajánlatot ad a szolgáltatásra. 

A kerékpárok felrakását, kirakását, átrakását maga az utas végzi. A kerékpárok szállítása min-

den személyszállító vonaton lehetséges, mégpedig az erre kijelölt helyen (előtérben) a személy-

szállításra használt első vagy utolsó vagonban. Az első kocsi első, valamint az utolsó kocsi 

utolsó ajtaján lehet vele fel-, vagy leszállni. A kerékpár szimbólummal ellátott kocsikban a hely 

kapacitásának függvényében szállítható bicikli. Amennyiben 1. osztályú kocsiról van szó, az 

utas köteles 1. osztályú jeggyel igazolnia magát (www.slovakrail.sk)
14

. A szállítás során a cso-

magért/kerékpárért az utas felel. 

Belföldi szállításban a szállítási díj a következőképpen alakul: 

 egyirányú menetjegy kerékpárra (egyszerűsített szállítás a kerékpárok hordozható táro-

lójában): 1,5 EUR 

 egynapos kerékpár-jegy: 2,5 EUR 

 hetijegy kerékpárra vagy poggyászra: 6 EUR 

 egyes R-vonatokban lehetőség van kerékpárok és poggyászok számára helyet foglalni 1 

Euró ellenében. 

A kötelező helyjegyű IC vonatokban a kerékpárok szállítási díja 2,50 Euró. Az ár a kerékpá 

helyfoglalásával együtt értendő. IC vonatokban nem érvényes a kerékpáros és a poggyász napi- 

vagy hetijegy.  

A Szlovákia és Magyarország közötti nemzetközi szállítás díjtételei a kerékpárok menet 

közbeni megőrzése mellett (2012. június 10-től) a ZSSK – MÁV-START szállításában fogla-

                                                 

 

14
 www.slovakrail.sk/sk/listok-na-vlak/ine/preprava-bicyklov-a-batozin.html 
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lással: 7 Euró/db (5 Euró kerékpárjegy, 2 Euró a kerékpár helyének lefoglalása). Kerékpárok 

egyszerűsített szállítása esetén ez sztenderd módon: 5 Euró/db. A ZSSK - MÁV közötti szállí-

tásban, az egyes vonatokban a kishatár menti forgalomban a menetjegy ára csak 1,5 Euró/db a 

ZSSK szállítási szabályainak megfelelően. 

Kerékpárok szállítása az érintett területen található mindkét vonalon lehetséges: Pozsony (Bra-

tislava) – Érsekújvár (Nové Zámky) - Párkány (Štúrovo) – Budapest és Kassa (Košice) - Buda-

pest. Ezeken a vonatokon kötelező a helyfoglalás a kerékpárok részére. A Kassa - Budapest 

járatokon a kerékpárok számára helyet lehet, de nem kötelező előre foglalni. 

A Regiojet
15

 magánfuvarozó a Pozsony (Bratislava) – Dunaszerdahely (Dunajská Streda) – 

Révkomárom (Komárno) között járó személyvonatjain kerékpár szállítását csak külön díjszabás 

ellenében teszi lehetővé. Az egyirányú menetjegy 1 Euróba, a napijegy 2 Euróba, míg a heti-

jegy kedvezményes 5 Euróba kerül. A szállítási szabályzatban egyúttal fel van tüntetve, hogy 

„a Fuvarozó a kerékpárok szállítására szolgáló kapacitáson túl visszautasíthatja további kerék-

párok szállítását a vagonban. A Fuvarozó rendkívüli esetekben – vágányzár, pótló buszokkal 

történő közlekedés, kizárhatja a fuvarozásból a kerékpárokat” (kivonat az fuvarozási szabá-

lyokból, ami elérhető a következő címen: www.regiojet.sk). 

4.2.4.2. Autóbusz-közlekedés 

A dunaszerdahelyi járásban (Dunajská Streda) az SAD Dunajská Streda vállalat kerékpáros 

buszt üzemeltet Dunaszerdahely (Dunajská Streda) és a Bősi Vízierőmű (Gabčíkovo) között 

kerékpáros turisztikai lehetőségekkel, amik kapcsolódnak még a vízi turizmushoz is (lásd 4.2.6 

fejezet). A kerékpáros busz szombaton, vasárnap, és ünnepnapokon közlekedik 2015.5.1-től 

naponta háromszor 2015.9.6-ig. A jegy ára kerékpárral együtt 0,5 Euró. További információk: 

http://www.sadds.sk/sk/cyklobus. A kerékpárbuszban a különleges díjszabásokat a fuvarozó 

határozza meg
16

. A kerékpárbusz üzemeltetéséről 00 421 910 494 949 telefonszámon lehet ér-

deklődni. 

Mivel Szlovákiában nincs nagyszámú kerékpárbusz, meg kell említeni az SAD Zvolen a.s. 

(Banská Bystrica üzemegység) által üzemeltetett három kerékpárbuszt.  A kerékpárbuszok 

Besztercebányáról járnak Donovaly, Malý Šturec és Šahtičky turisztikai központokba. További 

információk: http://imhd.zoznam.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/Cyklobus.html. Ezeken a jára-

tokon kívül egyirányúan közlekedik kerékpárbusz Szliács (Sliač) – Zólyom (Zvolen) - Beszter-

cebánya (Banská Bystrica) - Dóval (Donovaly) vonalon, és kétirányúan Szliács (Sliač) – Zó-

lyom (Zvolen) - Selmecbánya (Banská Štiavnica) vonalon 

(http://www.sliac.sk/index.php?page=cyklobus-2014). Az ARRIVA NITRA fuvarozó nyáron 

                                                 

 

15
 http://www.regiojet.sk/bratislava-komarno/cennik-a-tarify/preprava-batoziny-a-zvierat.html 

16
 http://www.sadds.sk/sk/tarifa-dopravcu 
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június 29-én kerékpárbuszt üzemeltet Nyitra központja és a Zobor hegy között (Kmeťova – 

Városi Park (Mestský park) útvonalon) összesen 8 járattal. A kerékpárok szállítása ingyenes. 

Kerekesszékek szállítása nem engedélyezett, gyermekkocsik szállítása korlátozott (imhd.sk, 

Nitra 2014).  

A szokásos elővárosi autóbuszvonalakon a kerékpárok szállítása vagy korlátozott, vagy nem 

engedélyezett. Az értintett területen elővárosi autóbuszos közlekedést összesen 7 fuvarozó 

üzemeltet. Mindegyikük eltérő szállítási feltételeket határozott meg a szállítási szabályzatában. 

Pozsony város és a Szenci járás: A Slovak Lines
17

, a.s. társaság vonalain a kerékpárok szállí-

tása nem engedélyezett (a szállítási szabályzat 3 és 11.4 pontja). 

Dunaszerdahelyi járás: Az SAD Dunajská Streda
18

 fuvarozó a szállítási szabályzata 12. cikk 

3. pontja szerint a bicikli kézipoggyásznak minősül „... amennyiben a kapacitás-kihasználtság 

lehetővé teszi, egy kerékpár szállítását...; amennyiben kapacitás-kihasználás ezt nem teszi lehe-

tővé, ezeket a tárgyakat külön, útipoggyászként szállítjuk“. Egyúttal lehetőség van kerékpárok 

szállítására poggyászként: "A fuvarozó jogosult kerékpárt csak poggyászként felvenni, ameny-

nyiben a szállítási, és üzemeltetési feltételek lehetővé teszik. Amennyiben a gépkocsik nincse-

nek ellátva szükséges berendezéssel a kerékpár elhelyezésére a poggyásztérben, vagy nem ren-

delkezik a gépkocsiban kialakított egyéb hellyel, a Fuvarozó nem vállal felelősséget a kerékpár 

sérüléséért".  

Érsekújvári, Lévai, és Komáromi járás: Az Arriva Nové Zámky, a.s.
19

 szállítási szabályzatá-

nak 17.4 pontja kimondja: "Az utas csakis kézipoggyász szállítására jogosult. Kézipoggyász-

ként az utas kizárólag a gépkocsivezető engedélyével szállíthat 1 kerékpárt, amennyiben azt a 

gépkocsi kapacitása lehetővé teszi". 

Nagykürtösi járás: A SAD Zvolen, a.s.
20

 szállítási szabályzatának 13.6 pontja kimondja: "A 

szállításból ki vannak zárva (...) az olyan tárgyak, melyek veszélyeztethetik a forgalom bizton-

ságát... (beleértve a kerékpárokat, amennyiben a fuvarozó a konkrét vonalon és szállítási típu-

son nem határozza meg másképpen)". 

A losonci, rimaszombati és nagyrőcei járásokra (Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca) ugya-

naz érvényes, mint a dunaszerdahelyi járásra (a 12.10 cikk rendelkezése is azonos az SAD 

Lučenec, a.s. fuvarozó szabályzatával)
21

 . 

Kassa-vidék és Rozsnyói járás (Košice – okolie, Rožňava): A kassai Eurobus társaság (Kas-

sa-vidék és Rozsnyói járásban) a szállítási szabályzat 12.9
22

 cikkében a következőt tartalmazza: 

                                                 

 

17
 http://www.slovaklines.sk/moja-cesta-so-slovaklines/preprava-v-regione/prepravny-poriadok.html 

18
 http://www.sadds.sk/sk/tarifa-dopravcu 

19
 http://www.arrivanz.sk/page-11/prepravny-poriadok/ 

20
 http://www.sadzv.sk/prepravny-poriadok  

21
 http://www.sadlc.sk/public/index.php?option=com_wrapper&Itemid=339/ 

http://www.imhd.sk/
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"A fuvarozó jogosult kerékpárt csak poggyászként felvenni, amennyiben a szállítási, és üzemel-

tetési feltételek lehetővé teszik. Amennyiben a gépkocsik nincsenek ellátva szükséges berende-

zéssel a kerékpár elhelyezésére a poggyásztérben, vagy nem rendelkezik a gépkocsiban kialakí-

tott egyéb hellyel, a Fuvarozó nem vállal felelősséget a kerékpár sérüléséért". A határon átnyú-

ló 802808 számú Kassa – Miskolc – Tiszaújváros szezonális vonal esetében a feltételeket a 

rendszeres nemzetközi autóbusz-közlekedési utas- és csomag szállítási tarifa 
23

 határozza meg, 

amelynek Csomagszállítás díjszabása részben a következő áll: „Túlméretes poggyászt, gyer-

mekkocsit, kerékpárt (...) a fuvarozó szállításra csak akkor vesz át, amennyiben a csomagtérben 

van szabad hely annak elhelyezésére“. 

Tőketerebesi járás: A Tőketerebesi (Trebišov) járáson belül az Arriva Michalovce fuvarozó 

szállítási szabályzata 19. cikkében
24 

a következő áll: "Kerékpárt autóbuszos elővárosi, és városi 

tömegközlekedésben csakis a felhatalmazott alkalmazott engedélyével lehet szállítani, valamint 

tekintettel a gépkocsi feltételezett telítettségére". 

A többi fuvarozó nem tünteti fel közvetlenül kerékpár szállításának lehetőségét, ez általában 

azonban a gépkocsivezető döntésétől függ. Az egyes fuvarozók hatályos tarifa-szabályzata ér-

telmében a (túlméretes) poggyász szállítása díjköteles. 

4.2.4.3. Városi tömegközlekedés 

Szlovákia fővárosában, Pozsonyban a kerékpárok szállításának lehetősége tömegközlekedési 

járműveken a következő feltételekkel lehetséges (imhd.sk 2014)
25

 (33. ábra): 

 kerékpárok szállítása a tömegközlekedési vonalakon lehetséges, a kerékpár szállítása 

ingyenes, 

 kerékpárokat csak akkor lehet szállítani, ha a kocsiban lévő helyzet azt lehetővé teszi, és 

a gépkocsivezető engedélyével, 

 egy kocsiban legfeljebb 2 kerékpárt lehet szállítani, amelyekkel szemben előnyt élvez-

nek a gyermekkocsik, és kerekesszékek, 

 nem szállítanak szennyezett kerékpárokat, 

 egy utas egy hagyományos egynyomtávú kerékpárt szállíthat (motor nélkül, utánfutó 

nélkül), 

 a felszállásra szolgáló ajtók és a kerékpár elhelyezésére szolgáló hely megfelelő piktog-

rammal vannak ellátva (a villamosokban az első kocsi hátsó területén, autóbuszokban és 

régebbi trolikban a babakocsiknak kijelölt helyen, az új alacsonypadlós trolikban nincs 

megfelelő hely a kerékpárok biztonságos szállítására, 

                                                                                                                                                           

 

22
 http://www.eurobus.sk/zahranicna-a-dialkova-doprava/prepravny-mal/ 

23
 http://www.eurobus.sk/zahranicna-a-dialkova-doprava/tarifa-mal/#29 

24
 http://www.arrivami.sk/page-12/prepravny-poriadok/ 

25
 imhd.sk Bratislava (2014): Kerékpárok szállítása tömegközlekedési eszközökön. 2011.4.9., aktualizálva 

2014.7.10. Elérhető: http://imhd.zoznam.sk/ba/doc/sk/9089/Preprava-bicyklov-v-prostriedkoch-MHD.html 

http://www.imhd.sk/


66 

 

 villamos szerelvényekben kerékpárt csakis az első kocsiban lehet szállítani, 

 a kerékpár nélkül felszálló/leszálló utasok elsőbbséget élveznek. 

Nagyobb mennyiségű kerékpár szállítására vonatkozó igény esetén kerékpárok szállítására al-

kalmas pótkocsival ellátott autóbuszt lehet rendelni a Pozsonyi Közlekedési Vállalattól. 

 

33. ábra: tömegközlekedés Pozsonyban – a 91. vonal keresztezi az 5009. sz. kerékpárutat (forrás: saját 

felvétel) 

Kerékpárok szállítását Kassán csak egyetlen autóbuszvonal biztosítja, a 14. sz
26

 vonal. Itt a 

kerékpárok szállításának június 1-je és szeptember 1-je közötti feltételeit szabadnapokon a 

Kassai Tömegközlekedési Vállalat Általános feltételeinek 1. sz. Melléklete szabályozza: 

 A kerékpár (poggyászként) csakis az utas kíséretében szállítható. 

 Egy utas egyszerre csak egy kerékpárt szállíthat. 

 10-évnél fiatalabb utas csakis 18-évnél idősebb utas kíséretében szállíthat kerékpárt. 

 Kerékpárt kocsikban szállítani csak bizonyos vonalakon, és meghatározott szakaszokon, 

a menetrendben foglaltak szerint lehet.  

 Kerékpár szállítására csakis a gépkocsivezető jóváhagyásával kerülhet sor. 

 Utasok, gyermekkocsik gyermekekkel, kerekesszékek, és élő állatok szállítása abszolút 

előnyt élvez a kerékpárok szállításával szemben. 

 Egy gépkocsiban általában csak egy kerékpárt lehet szállítani. A gépkocsivezető jogo-

sult a gépkocsi telítettségét figyelembe véve egyszerre több kerékpár szállítását engedé-

lyezni. 

                                                 

 

26
 imhd.sk Košice (2014): Kerékpárok szállítása tömegközlekedési eszközökön. Elérhető: 

http://imhd.zoznam.sk/ke/doc/sk/10138/Preprava-bicyklov-v-prostriedkoch-MHD.html 

imhd.sk Košice (2014):  Kerékpáros járatok bevezetése a 14. sz. vonalon (2014.6.1. - 2014.9.1.). Elérhető: 

http://imhd.zoznam.sk/ke/doc/sk/13406/Zavedenie-cyklospojov-na-linke-14-1-6-1-9-2014.html 
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 A kerékpárt a gépkocsira/gépkocsiról csakis az arra szolgáló ajtón keresztül lehet fel-

tenni illetve levenni. 

 A kerékpár áthelyezése, valamint a rendeltetési helyre történő elhelyezés a gépkocsin 

belül csakis tolással/húzással (nem pedig megemelve vivéssel) valósulhat meg. 

A gépkocsivezető jogosult: 

 visszautasítani kerékpár szállítását a gépkocsi aktuális telítettségére, gyerekkocsival 

utazó utasokra, kerekesszékes utasokra, vagy élő állattal történő utazásra, vagy a kerék-

pár szennyezettségére hivatkozva,  

 korlátozni a kerékpár szállítását addig a megállóig, ahonnan a gépkocsi nagyobb telített-

ségével, vagy gyerekkocsis utassal, kerekesszékes utassal, vagy élő állattal utazó utassal 

számol. 

 A fuvarozó nem felel a kerékpár megsérüléséért a felrakás, kirakás, és elhelyezés során. 

 A kerékpáros utas felel az utazás során a kerékpár mozgatása során a fuvarozónak oko-

zott összes kárért. 

Az utas kötelezettségei: 

 A felszállást megelőzően személyesen bejelenteni a gékocsivezetőnek a kerékpár szállí-

tását, a leszállási szándékot az arra szolgáló nyomógomb megnyomásával jelezni. 

 A felszállásnál előnyt adni a gyerekkocsis utasoknak, kereksszékes utasoknak, és élő ál-

latokkal utazó utasoknak, és betartani a megállóba érkezés sorrendjét. 

Úgy kell cselekednie, hogy: 

 a felszállásnál, a kerékpár elhelyezésekor, és leszállásnál ne sérüljön meg senki, ne le-

gyenek veszélyeztetve a többi utasok, és a szállított élő állatok. 

 a kerékpár ne károsítsa vagy piszkítsa be a többi utas ruházatát, lábbelijét, kézipoggyá-

szát, gyerekkocsiját, vagy kerekesszékét, 

 a kerékpár ne károsítsa vagy piszkítsa be a gépkocsi részeit, vagy berendezéseit. 

Kerékpárok szállítása nem megengedett: 

 segédmeghajtással, vagy utánfutóval, 

 túlságosan szennyezett, melyből éles tárgyak (huzalok...) lógnak ki 

 Egy kerékpár szállításának díja 0,6 Euró, ami 60 perc időtartamra érvényes. 

A 14-es viszonylat a következő útvonalon közlekedik: Železničná zastávka Ťahanovce – 

Anička – Mier – Havlíčkova – Čermeľ – Horný Bankov/Alpinka – Jahodná és vissza. A sza-

badnapokon a 14-es viszonylat összes kocsija garantáltan alacsonypadlós. 

Kiegészítésképpen érdemes megemlíteni (ugyan az értékelt területen kívül), hogy Nyitra váro-

sában a Nyitrai Információs Rendszer (Nitriansy informačný systém) (NISYS.sk) honlapján az 

áll, hogy 2014 évben (április 18-án) már a negyedik szezonban áll rendelkezésre az ARRIVA, 
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a.s. társaság kerékpáros autóbusza. C35 vonal
27

 a Zoboron található városi parkba közlekedik, 

mégpedig hétvégeken, és ünnepnapokon. A vonalon a hagyományos tarifa érvényes kerékpárra 

vonatkozó külön díjtétel nélkül. 

4.2.5. Kapcsolódás egyéb környezetbarát turisztikai lehetőségekhez (pl. vízi turizmus) 

Duna 

Kedvelt turista célpont a Duna mellett a Pozsony - Dunacsúny beépített városrésztől nem mesz-

sze található Vadvíz (Divoká voda). A terület története 1955-re nyúlik vissza, amikor a Bős-

Nagymaros vízlépcsővel kapcsolatban elkezdték építeni. A szlalompályák próbaüzemét 1996-

ban kezdték el, és egyúttal ebben az évben került sor az első vízi-szlalom versenyekre is. A 

dunacsúnyi vizes-központ felszereltségével megfelel a legmagasabb minőségű sportstadionok-

kal szemben támasztott követelményeknek, vagyis európai és világszintű versenyeket lehet itt 

rendezni. A terület nemcsak vizes szlalomozóknak és raftingosoknak, hanem az amatőr sporto-

lók számára is biztosít edzési lehetőséget. A területen szállást és étkezést a szálloda értelme, és 

néhány büfé biztosít (további információk: www.divokavoda.sk). 

Kis-Duna 

Vízi turizmus szempontjából (elsősorban kenuzás) rendkívül keresett hely a Kis-Duna. A folyó 

környezete jellemzően érintetlen, sűrűn benőtt. A folyóhoz (autóval, vagy kerékpárral) éppen 

ezért csak egyes meghatározott pontokon lehet lejutni. A legszebb, és valószínűleg leginkább 

keresett táborhely az evezősök számára a Jóka (Jelka) melletti kerekes vízimalom, amire a ven-

déglátás is rátelepült. Fokozatosan jönnek létre az egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat 

kínáló helyek, úgymint Eperjes (Jahodná) és Fél (Tomášov). További információkat nyújtanak 

a következő weboldalak www.maly-dunaj.sk, www.malydunaj.com, www.canoetrips.sk, 

www.tourismbratislava.sk valamint a www.tipnavylet.webnode.sk. 

A Kis-Duna környéki terület jövőbeli fejlesztésével kapcsolatban meg kell említeni a 

Transdanube projektet. A cél a Kis-Duna revitalizálása, és új vízi kapcsolat létrehozása, 

amely további lehetőségeket biztosít a lakosság szabadidős-, vagy sporttevékenységéhez. A 

projekt részét fogja képezni a területfelhasználási stratégiájának meghatározása az összes att-

rakció egyenletes elosztásával (sport, rekreáció), valamint az ehhez szükséges hátterek megte-

remtésével. A projekt takarító hajó beszerzésével, valamint a meglévő, folyó melletti kerékpár-

utak összekötésével is számol. A projekt jogszabályi, szervezeti és műszaki feltételek kialakítá-

sára is törekszik, valamint komplex infrastruktúra kiépítésére a vízi közlekedéshez (zsilipelő 

kamrák, kikötők, mólók, vízhez történő lejutás, stb.) Pozsonytól egészen a Vág torkolatáig.  A 

projekt célja új vízi út megteremtése rekreációs és sporthajózási célokra. A fő cél mellet elérjük 

                                                 

 

27
 imhd.sk Nitra (2014): A C35 vonal menetrendje. Elérhető: http://imhd.zoznam.sk/nr/cestovny-

poriadok/linka/C35/smer/Zobor-Nemocnica/zastavka/Kmetova/838860864520.html; További információk és a 

menetrend végett lásd még - http://www.nisys.sk/www/content/nisys/mestsky-cyklobus/0/33. 

file://///srvdc002/d/fileserver/home/transorg/Projektek/2013/TransHUSK+/Tanulmány/www.divokavoda.sk
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a Kis-Duna medrének kulturáltabbá tételét és megtisztítását, ahol informális oktatást lehet majd 

végezni különböző célcsoportok számára különböző aktív (rekreáció, sport, hajózás, kerékpáros 

turizmus) és passzív (tanösvények, táblák, kulturális műemlékek és hagyományok megújítása, 

oktatási termékek) formákban. 

Garam 

Vízitúrák további kedvelt folyója a Garam. A tavaszi időszakban már a felső folyásánál Heľpa 

községben el lehet kezdeni a túrát (edzettebb személyek számára). További pont a Fekete Ga-

ram torkolata Chvatimech falunál, ahonnan a Garam már alacsonyabb vízszint esetén is hasz-

nálható. Az vizsgált területhez azonban csak a Dunától Garamszentbenedekig (Hronský 

Beňadik) terjedő szakasz tartozik, ahol a folyó már szélesebb, és kevésbé érdekes, mint a felső 

folyása. Néhány cég nyújt kajak-, kenu-kölcsönzési, illetve rafting-szolgáltatásokat - 

www.hrondronte.sk, www.hastrman.sk. Ezen kívül további tájékoztatás érhető el vízi turizmus-

ról a Garamon: www.splavhrona.sk. 
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4.3. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KERÉKPÁROS TURISZTIKAI KAPCSOLATOK 

4.3.1. Határon átmenő hálózati kapcsolatok 

4.3.1.1. Közúti közlekedés 

Ebben az alfejezetben az összes közúti határátkelő megtalálható (7. táblázat), melyeket a Szlo-

vák Közútkezelő Vállalat (Slovenská správa ciest
28

 (SSC)) a weboldalain feltüntet. A magyar-

szlovák határszakaszon 2015-ben hivatalosan 24 közúti határátkelőt tartanak nyilván. Az autó-

pálya-határátkelőt kivéve mindegyik használható kerékpáros forgalomban, vagy kerékpáros 

turizmus céljára, azonban elsősorban a gépkocsiforgalmat szolgálják ki, ami csökkenti a kerék-

párosok biztonságát.  

7. táblázat: hivatalos közúti határátkelők Szlovákia és Magyarország között (forrás: Slovenská správa 

ciest (Szlovák Közútkezelő Vállalat)) 

közút osztály-

ba sorolása 
határátkelő (nyugatról kelet felé) megjegyzés 

D Dunacsúny (Čunovo) - Rajka D2 - M15 autópálya 

1 Oroszvár (Rusovce) - Rajka 3,5 t-ig 

2 Medve (Medveďov) - Vámosszabadi  

1 Komárno - Komárom 20 t-ig 

1 Párkány (Štúrovo) - Esztergom 3,5 t-ig 

3 Szalka (Salka) - Letkés 3,5 t-ig 

3 Pásztó (Pastovce) - Vámosmikola   

1 Ipolyság (Šahy) - Parassapuszta   

2 Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat   

2 Kalonda - Ipolytarnóc 3,5 t-ig 

1 Sátorosbánya (Šiatorská Bukovinka) - Salgó-

tarján 

  

3 Tajti (Tachty) - Cered 3,5 t-ig 

3 Sajólénártfalva (Lenartovce) - Bánréve  csökkentett, 3,5 m szélességű 

útpálya 1 Sajószentkirály (Kráľ) - Bánréve   

2 Domica - Aggtelek 3,5 t-ig 

3 Bódvavendégi (Hosťovce) - Tornahádaska 3,5 t-ig 

3 Jánok (Janík) - Perecse   

3 Buzita (Buzica) - Szemere 3,5 t-ig 

1 Migléc (Milhosť) - Tornyosnémeti csatlakozás az R4-

hhezgyorsforgalmú útvonalra is 3 Abaújnádasd (Trstené pri Hornáde) - Kéked   

3 Eszkáros (Skároš) - Hollóháza   

1 Újhely (Slovenské Nové Mesto) - Sátoraljaúj-

hely 

  

3 Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom) - 

Karos 

3,5 t-ig 

3 Nagykövesd (Veľký Kamenec) - Pácin 3,5 t-ig 

                                                 

 

28
 www.ssc.sk 
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4.3.2. Elérhetőségi vizsgálatok 

A projekt keretében a teljes magyar-szlovák határszakaszon felmértük az egyes határállomások, 

valamint a legközelebbi repülőterek időbeli elérhetőségét közúton úgy a szlovák, mint a ma-

gyar oldalról. Ez összesen 24 átkelési pontot, valamint 4 repülőteret (Pozsony, Budapest, Kas-

sa, Poprad) jelent. A vizsgálat lehatárolását a projekt célterülete jelentette. Ez magyar oldalon 5 

megye 16 járását érintette; Abaúj-Hegyközi, Balassagyarmati, Bodrogközi, Edelényi, Encsi, 

Esztergomi, Győri, Kazincbarcikai, Komáromi, Mosonmagyaróvári, Ózdi, Salgótarjáni, Sáto-

raljaújhelyi, Szécsényi, Szobi, Tatai járásokat. A fent említett járásokba összesen 360 település 

tartozik. A határ szlovák oldalán öt kerület 14 járásának települései esnek a vizsgált területre, 

amelyek a Pozsonyi (Bratislava), Dunaszerdahelyi (Dunajská Streda), Komáromi (Komárno), 

Kassai (Košice) és Kassa-környéki (Košice-okolie), Lévai (Levice), Losonc (Lučenec), Érse-

kújvári (Nové Zámky), Nagyrőcei (Revúca), Rimaszombati (Rimavská Sobota), Rozsnyói 

(Rožňava), Szenci (Senec), Tőketerebesi (Trebišov), Nagykürtös (Veľký Krtíš) járások, össze-

sen 848 településsel. 

4.3.2.1. Határátkelők elérhetőségei 

 
34. ábra: A települések elérhetősége a határállomásoktól közúton 

4.3.2.1.1. A magyar oldal vizsgálata 

A magyar oldalt vizsgálva a határátkelők elérési ideje széles skálán mozog. Egyes települések 

esetében a 40 percet is meghaladja. Az átlagos elérési idő 16 perc, szórása 8 perc. Az elérési 

időket vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 28 percig közel lineáris a növekedés, azonban e felett 

ugrásszerűen megnőnek az elérési idők. Ebbe a tartományba összesen 27 település tartozik, ami 

a teljes sokaság 7,2 százaléka. Döntő többségben az Edelényi járás települései tartoznak ide, de 

egyéb kiugró elérési idővel rendelkezik a Győri járásból Mezőörs és Rétalap, a Gönci járásból 

Sima és Baskó, valamint a Tatai járásból Vértestolna. A fenti települések jellemzően messze 

esnek a főutak vonalvezetésétől, a hálózati ellátottságuk gyenge. Az Edelényi járáson ugyan 

keresztülfut a 27-es számú másodrendű főút, ám az attól távolabb levő települések nehezen 

érhetőek el közúton. Átlagosan a legrövidebb idő alatt a Szobi járásból lehet elérni a határt, 

körülbelül 10 perc alatt, míg a leglassabban – ahogyan arra korábban már utaltunk – az Edelé-

nyi járásból lehet, átlagosan 22 perc alatt.  E mellett a Szécsényi járás rendelkezik 20 percnél 
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hosszabb elérési idővel, amelynek a mellett, hogy gyenge a közúti ellátottsága, a legközelebbi 

határátkelőtől is messze fekszik (34. ábra). 

4.3.2.1.2. A szlovák oldal vizsgálata  

A szlovák oldalon egyes települések esetében 50 percet is meghaladhat az az idő, amíg elérik a 

határállomást. Az átlagos elérési idő így 23 perc körül adódik, aminek szórása 11 perc. Az el-

érési idők a szlovák oldalon is egy bizonyos ideig lineárisan nőnek, ám 36 perc fölött exponen-

ciálisan kezd emelkedni. Ez 96 települést érint, a teljes vizsgált sokaság 11 százalékát. E tele-

pülések zömmel a Lévai, Érsekújvári, Nagyrőcei, Rimaszombati és Rozsnyói járásokban talál-

hatóak, jellemzően messze a határtól, és infrastrukturálisan alulfejlett térségekben. Kivételként 

a Dunaszerdahelyi és Kassa-környéki járásokból is találhatók közöttük települések. 

A Dunaszerdahelyi járás Kis-Duna melletti településeiről a legidőigényesebb a határ elérése, 

ami ahhoz képest, hogy a járás közvetlenül a határ mellett fekszik és átlagosan 25 perc a határ-

átkelőhelyek elérhetősége, az ennek a területnek ezt messze meghaladó 40 perc körüli értéke 

kirívóan sok. Ide gyakorlatilag csak összekötő utakon lehet eljutni, hiszen a 63-as főút messze, 

mintegy 15-20 km-re fekszik innen. Kassa környékéről elsősorban az északnyugati és északke-

leti vidékekről körülményes a határ megközelítése, ugyanis ezek a területek messze fekszenek 

mind a D1-es autópályától, mind a 68-as főúttól, jellemzően összekötő utakon lehet megközelí-

teni e településeket. 

Átlagosan a legrövidebb idő alatt Pozsonyból érhető el a határ, amit a két országot összekötő 

autópálya megléte biztosít. Hasonlóan jó elérhetőséggel rendelkezik Komárom, Kassa, Losonc, 

Nagykürtös. Komárom esetében a városban található Duna híd teszi ezt lehetővé, Kassa eseté-

ben a gyorsforgalmi közúti kapcsolat. Losonc egyfelől szintén közel fekszik a határhoz, másfe-

lől Ipolytarnóc és Somoskőújfalu felé is jó közúti kapcsolatokkal rendelkezik. Nagykürtös ese-

tében több kisebb határállomás is elérhető közelségben fekszik, így a települések közel három-

negyede 20 percen belül eléri a határt, annak ellenére, hogy a közúti infrastruktúrára az össze-

kötő utak dominanciája jellemző. 

4.3.2.1.3. Összehasonlítás   

Ahogy azt a bevezetésben is említettük, a két országban található települések száma jelentősen 

eltér egymástól. Ennek következménye az, hogy a szlovák oldalon lényegesen nagyobb eljutási 

időértékek adódtak. Itt sok járás nem határos Magyarországgal, míg a magyar oldalon a vizs-

gált járások mind határ mentiek. Általánosságban megállapítható, hogy a határhoz közeli tele-

pülések esetében az elérési idők kisebbek. Ez alól az Esztergom-Komárom, Komárom-

Vámosszabadi, Vámosszabadi-Rajka, Parassapuszta-Ipolytarnóc, Cered-Bánréve szakaszok a 

kivételek; ezeken viszonylag nagy távolságra vannak egymástól a határátkelők. A nyugati or-

szágrészben ezt elsősorban a Duna szeparáló hatása váltja ki, ugyanis átkelési lehetőségek csak 

Esztergomban, Komáromban és Vámosszabadinál vannak, hídon. A keleti országrészben ilyen 

szeparáló hatás nem jelenik meg, láthatóan sűrűbben helyezkednek el a határállomások. Ahol 

nagyobb távolság van, ott viszont egyértelműen a hálózat csonkasága okozza a problémát. 
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4.3.2.2. Repülőterek elérhetőségei 

 

35. ábra: Az egyes településekhez a legközelebb eső repülőtér elérése közúton 

4.3.2.2.1. A magyar oldal vizsgálata 

A vizsgált területen nem található jelentősebb személyforgalmi repülőtér, a legközelebbi a bu-

dapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, amihez a Komárom-Esztergom megyei települések 

fekszenek a legközelebb. A nyugati határtérséghez ugyan közelebb fekszik a Pozsonyi légiki-

kötő, azonban a transzfer árak nemzetközi viszonylatban lényegesen magasabbak, mint orszá-

gon belül. Ezt figyelembe véve a nyugati országrészben élők számára jellemzően a belföldi 

transzfer a gazdaságosabb választás – még abban az esetben is, ha időben ugyan több lenne. 

Alternatíva ezen kívül még a vizsgálatból kimaradt Bécs-Schwechat, ami a távolságot tekintve 

komparatív Pozsonnyal, ám nagyságrendekkel több desztinációt tesz elérhetővé – jellemzően a 

kontinenst elhagyó utazások esetében. A keleti országrészben élőkhöz ugyan közelebb van a 

kassai repülőtér, azonban annak regionális jellege miatt – néhány desztinációtól eltekintve – 

Budapest előnyösebb választás. Ez a vizsgált terület többi részére is igaz, Budapest, mint köz-

ponti repülőtér az egyetlen reális alternatíva a magyar oldali célterületen élők többségének. Az 

eljutási idő nagyban függ a település országos közúti törzshálózattól való távolságától. (35. 

ábra) 

4.3.2.2.2. A szlovák oldal vizsgálata 

A területre három repülőtér, Pozsony, Kassa és Poprad vonzáskörzete terjed ki. A pozsonyi 

repülőtér a kiszolgált desztinációkat tekintetve töredékét nyújtja mind mennyiségben, mind 

időbeli rendelkezésre állásában, mint Bécs-Schwechat, így a környéken élőknek – szintén, bi-

zonyos úticélokat leszámítva – Bécs jó alternatíva. A kassai repülőtérről csupán négy úti cél 

elérhető, Prága, Bécs, Pozsony és London és a környéken élők számára fél órán belül megköze-

líthető a repülőtér. A harmadik vizsgált repülőtér Poprad, mely csupán egy célt, Londont szol-

gálja ki menetrendszerűen, azonban charter járatokat is indít. 
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4.3.2.2.3. Összehasonlítás  

Összességében elmondható, hogy a repülőtér választása nem elsősorban távolsági alapon mű-

ködik, közrejátszanak benne olyan faktorok, mint az úti cél elérhetősége vagy a transzferkölt-

ségek. Az utazó végsősoron az utazási lánc teljes időigényét és költségét mérlegeli. Ezek sze-

rint – bizonyos eseteket leszámítva – jellemzően az anyaország légikikötője a reális (és sokszor 

az egyetlen) alternatíva, amit ezért a távolság csak részben befolyásol. A térképen látványos 

mindezek mellett a Balassagyarmat és Ózd közötti terület, ahonnan a leghosszabb a repülőterek 

elérési ideje, innen átlagosan több mint másfél órára fekszika a legközelebbi repülőtér. Hozzá 

kell tennünk, hogy még ezzel együtt is Európában még elfogadható időn belül elérhető valame-

lyik – legalább regionális jelentőségű – repülőtér. A vizsgálatban szereplő repülőterek között 

nincs direkt összeköttetés, hiszen azok a járatok csak gazdaságtalanul lennének közlekedtethe-

tők. 

4.3.2.3. EC/IC vasútállomások elérhetősége közúton 

 

36. ábra: Az egyes településekhez a legközelebb eső EC/IC vasútállomás elérhetősége közúton  

4.3.2.3.1. A magyar oldal vizsgálata 

Magyarországon, a vizsgált területen összesen 7 olyan vasútállomás található, amely fogad IC 

és EC vonatokat. Ezek az 1-es vonalon (Tatabánya, Győr, Mosonmagyaróvár, Hegyeshalom), a 

70-es vonalon (Szob), valamint a 90-es vonalon (Forró-Encs, Hidasnémeti) találhatók. A 36. 

ábra egyértelműen mutatja a trendet; a legjobban ellátott terület az ország nyugati fele, Komá-

rom-Esztergom illetve Győr-Moson-Sopron megye északi területei, a minta 23%-a. E megyék 

vizsgálatban szereplő településeiről jellemzően 13 perc körül alakul az eljutási idő valamelyik 

nemzetközi forgalmú állomásra. A leggyorsabban, 10 perc alatt azoknak a településeknek a 

vonzáskörzetéből, amelyek ilyen állomással rendelkeznek. Ezek adják a teljes minta közel 

10%-át. A másik, relatíve jól ellátott terület a Miskolc-Kassa tengelyen húzódó 90-es vasútvo-

nal és környéke, Borsod –Abaúj-Zemplén megyében, ahol a vizsgált terület teleüléseinek 56%-

a található. Itt az elérési idő már lényegesen nagyobb, átlagosan31 perc, de az itt található tele-

pülések 10%-áról is 10 perc alatti elérhetők az EC/IC vonatok állomásai. A vizsgált terület 
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ilyen szempontból leginkább periférián levő részei Nógrád megyében találhatók; itt nincs nem-

zetközi forgalomban résztvevő vasútállomás, így a legközelebbi ilyen állomás átlagosan 53 

perc körüli idő alatt érhető el. Ez a vizsgált terület településeinek 17%-át érinti. E mellett Sáto-

raljaújhelyen és környékén tapasztalható hasonlóan gyenge ellátottság, az utazási idő ott 40 

perc feletti. A teljes területen, ami 372 települést foglal magába, az átlagos eljutási idő 30 perc 

körül alakul. 

4.3.2.3.2. A szlovák oldal vizsgálata    

A szlovák oldalra is igaz az, amit a magyar oldalon már megállapítottunk: a vasúti közlekedés 

kétpólusú, a nyugati oldalon a Duna tengelye, a keleti oldalon a Miskolc-Kassa tengely a meg-

határozó, a kettő között az ellátás szintje alacsony. Összesen 5 nemzetközi forgalmat lebonyolí-

tó vasútállomás található a területen, ebből három (Pozsony, Érsekújvár, Párkány) a nyugati 

oldalon, és csupán kettő, Kassa és Sároskőszeg (Kysak) van a keleti oldalon. A pozsonyi kerü-

let esetében 18 perces eljutási időkkel számolhatunk, a kassai, nagyszombati és nyitrai kerület-

nél már 28-35 perccel. Látványosan kiugrik a mintából a besztercebányai kerület, ahol 64 perc 

az átlagos eljutási idő, de nem ritkák (összesen 36 ilyen település van) a 80 perc feletti eljutási 

idők sem. A teljes területre vetítve, ami 849 településre terjed ki, az átlag 42 perc körül alakul.  

4.3.2.3.3. Összehasonlítás  

Ahogy látható, a magyar oldalon 12 perccel alacsonyabbak az átlagos eljutási idők, ám a min-

tázat igaz mindkét oldalra; a Dunakanyartól nyugatra megfelelő ellátást biztosít a vasút, kele-

ten, a Miskolc és Kassa tengely közelében úgyszintén, ám a kettő közötti területet mind a ma-

gyar, mind a szlovák oldalon elkerülik a nemzetközi vonatok. A 70 perc feletti utazási időszük-

séglet ugyanakkor jobban sújtja a szlovák oldalt, ahol 103 települést érint (12%), míg magyar 

oldalon csupán 17-et (4%). 

4.3.2.4. Vasúti közlekedés 

A magyar-szlovák határszakaszon 2015-ben hivatalosan 10 vasúti határátkelőt tartunk nyilván 

(8. táblázat). Közülük csak kettőn keresztül bonyolódik le rendszeres vasúti személyforgalom - 

Párkány (Štúrovo) – Szob (EC típusú nemzetközi szerelvények és EN Berlin – Prága – Pozsony 

– Budapest vonalon) és Hernádcsány (Čaňa) - Hidasnémeti (EC Kassa – Budapest). 

8. táblázat: vasúti határátkelők Szlovákia és Magyarország között 

sz. Határátkelő Megjegyzés 

1 Oroszvár (Rusovce) - Rajka  

személyforgalom 

nélkül 

2 Komárno - Komárom  

személyforgalom 

nélkül 

3 Párkány (Štúrovo) - Szob   

4 Bussa (Bušince) - Nógrádszakál  személyforgalom 
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nélkül 

5 Kalonda - Ipolytarnóc  

személyforgalom 

nélkül 

6 Fülek (Fiľakovo) - Somoskőújfalu  

személyforgalom 

nélkül 

7 Sajólénártfalva (Lenartovce) - Bánréve  

személyforgalom 

nélkül 

8 

Bódvavendégi (Hosťovce) - Tornaná-

daska  

személyforgalom 

nélkül 

9 Hernádcsány (Čaňa) - Hidasnémeti   

10 

Újhely (Slovenské Nové Mesto) - Sá-

toraljaújhely  

személyforgalom 

nélkül 
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A napi járatok száma szempontjából jobban kihasznált a Párkány (Štúrovo) – Szob vasúti ha-

tárátkelő (9. táblázat). 

9. táblázat: Napi járatok közforgalmú vasúti közlekedésben Szlovákia és Magyarország között 

HONNAN HOVÁ munkanap hétvége 

Pozsony főpályaud-

var (Bratislava 

hl.st.)  Szob  7 7 

Pozsony főpályaud-

var (Bratislava 

hl.st.)  

Nagymaros-

Visegrád  7 7 

Pozsony főpályaud-

var (Bratislava 

hl.st.)  Vác  8 8 

Pozsony főpályaud-

var (Bratislava 

hl.st.)  Budapest-Keleti pu 8 8 

Nové Zámky (Érse-

kújvár)  Szob  7 7 

Nové Zámky (Érse-

kújvár)  

Nagymaros-

Visegrád  7 7 

Nové Zámky (Érse-

kújvár)  Vác  8 8 

Nové Zámky (Érse-

kújvár)  Budapest-Keleti pu 8 8 

Párkány (Štúrovo)  Szob  7 7 

Párkány (Štúrovo)  

Nagymaros-

Visegrád  7 7 

Párkány (Štúrovo)  Vác  8 8 

Párkány (Štúrovo)  Budapest-Keleti pu 8 8 

KASSA  Hidasnémeti  2 2 

KASSA  Forró-Encs  2 2 

KASSA  Szikszó  2 2 

KASSA  Miskolc Tiszai pu  2 2 

KASSA  Füzesabony  2 2 

KASSA  Budapest-Keleti pu 2 2 
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4.3.2.5. Közforgalmú autóbusz-közlekedés 

A határokon átnyúló autóbuszos közforgalmi közlekedést az előző, TransHUSK
29

 projekt kere-

tén belül vizsgáltuk. A 2013-as felmérés óta megszüntették a helyközi Révkomárom 

(Komárno) - Komárom járatot a kapacitások nem megfelelő kihasználtsága miatt. A 801. sz. 

járat, amely Pozsonyból közlekedik Rajkára és vissza, megmaradt, és ugyanígy a Párkány 

(Štúrovo) – Esztergom járat ismét közlekedik egy pár hónapos kihagyást követően (10. táblá-

zat) 

10. táblázat: Napi járatok közforgalmú autóbuszos közlekedésben Szlovákia és Magyarország között 

(Megjegyzés – zárójelben a megállók száma a településen belül van feltüntetve, melyeken a járat megáll 

(források: www.imhd.sk, www.dpb.sk, http://portal.cp.sk) 

HONNAN HOVÁ munkanap hétvége járat 

Pozsony (11): Rajka (4) 17 13 801 

Pozsony Győr 5 5 

102924, 

102925 

Pozsony Budapest 7 7 

102924, 

102925 

Dunaszerdahely (2) Győr (10) 1 0 

201801, 

201802 

Alistál (Dolný Štál),,malom  Győr (10) 1 0 

201801, 

201802 

Veľký Meder (5) (Nagymegyer) Győr (10) 6 2 

201801, 

201802 

Veľký Meder (2) (Nagymegyer) Győr (10) 7 2 

201801, 

201802 

Čiližská Radvaň (3) 

(Csilizradvány) Győr (10) 6 2 201802 

Balony (Baloň) Győr (10) 6 2 201802 

Medve (Medveďov), Polgár-

mesteri Hivatal Győr (10) 6 2 

201801, 

201802 

Párkány (Štúrovo) (5) 

Esztergom, aut. 

áll. 6 0 223 

Párkány (Štúrovo) (6) 

Esztergom, 

TESCO 6 6 119999 

                                                 

 

29
 Lásd TransHUSK tanulmány - http://www.kti.hu/uploads/Projektek/Transhusk/TransHUSK_SK_final.pdf 

http://www.imhd.sk/
http://www.dpb.sk/
http://portal.cp.sk/
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HONNAN HOVÁ munkanap 
hétvége, 

szünidő 
járat 

Kassa (Košice), Autóbusz pá; 

Szina (Seňa), templom 

Hidasnéme-

ti,,takarékszöv 0 1 802808 

Kassa (Košice), Autóbusz pá; 

Szina (Seňa), templom Forró,,cukrászda 0 1 802808 

Kassa (Košice), Autóbusz pá; 

Szina (Seňa), templom Szikszó (2) 0 1 802808 

Kassa (Košice), Autóbusz pá; 

Szina (Seňa), templom Miskolc,,aut.áll. 0 1 802808 

Kassa (Košice), Autóbusz pá; 

Szina (Seňa), templom Tiszaújváros (2) 0 1 802808 

4.3.2.6. Határon átnyúló kerékpárutak 

A következő részek a magyar-szlovák határon átnyúló kerékpáros útvonalakról tartalmaznak 

információkat. Az adatok elsősorban a határmenti, önkormányzati kerületek elérhető dokumen-

tumaiból és webes portáljairól, valamint a www.oma.sk portálról származnak. Az 

http://www.oma.sk portál célja, hogy érthetően és egyszerűen írja le Szlovákia egyes útvonala-

it, ami tulajdonképpen a http://www.freemap.sk portálról származó adatokon nyugvó közösségi 

projekt. Ezen adatok előnye, hogy a portál összes látogatója kiegészíthetiaz információkat (ún. 

moderált crowd sourcing), ami az adatok aktualitását biztosítja. A portál a jelen tanulmány írá-

sakor 579 kerékpárútról tartalmazott információt a vizsgált határmenti kerületekben. Ugyanak-

kor ezeknek az adatok hátránya, hogy nem szabad őket hivatalosnak tekinteni mivel ezeket nem 

valamilyen hivatalos intézmény adja ki, vagyis az adatok helyességéért, és kezeléséért nem 

vállal felelősséget semmilyen konkrét intézet. A felhasznált dokumentumok a 2011-ben kiadott 

Nagyszombati Önkormányzati Kerület Kerékpáros Útvonalak Egységes Koncepciója
30

, a 2011-

es Nyitrai Önkormányzati Kerület Kerékpáros Útvonalak elhelyezkedésének Tanulmánya (I. 

ütem), valamint a 2013-as Kassai Önkormányzati Kerület Kerékpáros Útvonalai dokumentu-

mok voltak. 

A határ mindkét oldalán megtalálható útvonalak: 

 Kárpátok kerékpárút (Karpatská cyklistická cesta) – nincs megfelelően jelölve, ill. 

a jelölés rendkívül megrongálódott. A Kárpátok Eurorégió öt országán halad keresztül, 

                                                 

 

30 TTSK (2011): Kerékpáros útvonalak egységes koncepciója Nagyszombati Önkormányzati Kerület területén.  

Elérhető:  http://www.cykloportal.trnava-

vuc.sk/documents/10181/0/Jednotná+koncepcia+cyklotrás+v+TTSK/e16765e2-609e-45e1-bb67-06129addedf4 

http://www.oma.sk/
http://www.freemap.sk/
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Magyarországra Domica - Aggtelek határátkelőn keresztül jut be. A kerékpárúthoz egy 

leírást adtak ki, amelyik leírja az útvonalat szlovák, illetve magyar területen. 

 Rákóczi kerékpárút (Rákocziho cyklotrasa) – a Miskolctól délkeletre található Ónód 

településről indul, és Magyarországon a tokaji területen halad tovább. Szlovákiába Sáto-

raljaújhelyen (Slovenské Nové Mesto) halad át, onnan vezet tovább a főúton Borsára 

(Borša) – II. Rákóczi Ferenc szülőhelyére, majd ezt követően Kistornya és Nagytorna 

(Malá, Veľká Tŕňa), Szalánc (Slanec) falvakon keresztül Kassáig, 

Az államhatárig vezető kerékpárutak, amelyek a helyi magyar kerékpárutakhoz kapcso-

lódnak: 

 EV6 (Szlovákia nemzetközi Dunai kerékpáros főútvonal) - Az útvonal Pozsonyból 

(Bratislava) vezet Esztergomba. 

 017 Alsózempléni főútvonal (Dolnozemplínska cyklomagistrála) 
31

 - kerületi fenntar-

tású utakon, és erdei utakon vezet. Az útvonal kezdőpontja Izra üdülőterület, amit a 

Szalánci hegység erdeinek közepén található természetes tó alkot. A közelben található 

a gyalogosok és kerékpárosok számára kialakított határátkelő - Pusztafalu. Az első 10 

km-es útvonal kemény, vagy tört erdei úton vezet Kalša községbe, ahol a 3. osztályú út-

hoz kapcsolódik. Michaľany község előtt van az ajánlott Magyarországra vezető kerék-

párút irányába vezető tervezett jelölés. Michaľany után a 3. osztályú út at 1. osztályú 

79A úthoz csatlakozik. Az útvonalat festett kerékpáros turisztikai jelzések, és irányjelző 

táblák mutatják. 

 023 MTB Erzsébet (Alžbeta) - az útvonal Veľká Izra-ról vezet Pusztafalura, 

 029 Szlovák Karszt Kerékpáros Főútvonal (Cyklomagistrála Slovenský kras) - Domica 

– Aggtelek 

 039 Hernád kerékpáros főútvonal (Hornádska cyklomagistrála) - az útvonal Eszkárosról 

(Skároš) Hollóházára vezet, 

 8715 - az útvonal Körtvélyesről (Hrušov) Szögligetig vezet, 

 8716 - az útvonal Tornáról (Turňa nad Bodvou) Hidvégardóra vezet, 

 8717 - az útvonal Újhelyről (Slovenské Nové Mesto) Sátoraljaújhelyre vezet. 

A magyar-szlovák határ közvetlen közelében találhatók még: 

 2708 - az útvonal Kistornyáról (Malá Tŕňa) Szőlőskére (Viničky)vezet  Sátoraljaújhely-

re történő kitérő lehetőségével, 

 5715 - az útvonal Szaláncról (Slanec) Hollóházára vezet, 

                                                 

 

31
 web.vucke.sk/files/cestovny_ruch/cyklotrasyksk_2013.pdf 
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 8009 - az útvonal Dunacsúnyról (Čunovo) Rajkára vezet, 

 8713 - az útvonal Tornaljáról (Tornala) Aggtelekre vezet, 

 8714 - az útvonal a Domicai barlangtól Aggtelekre vezet, 

 Vág - Duna - Ipoly Eurorégió Kerékpáros Útvonal (Cyklotrasa Euroregiónu Váh – 

Dunaj – Ipeľ) - az útvonal Révkomáromtól (Komárno) vezet Párkányba (Štúrovo), 

ahol lehetőség van átkelni Révkomáromba és Esztergomba. 
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4.3.3. Intézményi kapcsolatok 

A jó határmenti kapcsolatok alapvető eleme, valamint a kölcsönös együttműködés alapfeltétele 

a határmenti területek fejlesztési kérdéseiben a jó nemzetközi kapcsolatok.  A Magyarország és 

a Szlovák Köztársaság között aláírt fontos jogi aktus a két ország kormányai között 2001. ápri-

lis 23-án aláírt, a megyék és kerületek, vagy szervek közötti határmenti együttműködésről szóló 

Egyezmény. 

Az elfogadott Egyezményből eredő határmenti együttműködés elsősorban a következő terüle-

tekre terjed ki: 

 a települések és régiók fejlesztése, elsősorban az Európai Unió regionális politikájához 

való alkalmazkodás elősegítése, kölcsönös előnyök felkutatása a regionális politikában, 

a területfejlesztés összehangolásának támogatása beleértve a mikrorégiókat, és a 

határmenti településeket, határokon átnyúló vállalkozói zónák, ipari parkok, eurórégiók 

létrehozása,  és fejlesztésük támogatása, 

 a határmenti területek természeti és tájfeltételeinek keresése és értékelése, valamint 

ezek felhasználása az ökoturizmusban, 

 közlekedési infrastruktúra fejlesztése, 

 a környezet és természet védelme és formálása, 

 vállalkozói tevékenységek, beruházások, és munkahelyek létrehozásának elősegítése, 

 a környezetvédelem, természet. és táj követelményeit tiszteletben tartó mezőgazdaság 

fejlesztése, 

 idegenforgalom, különös tekintettel a természetet nem károsító turizmus, agroturizmus 

fejlesztése, valamint kulturális-történelmi műemlékek látogatása, 

 közszolgáltatások koordinált fejlesztése, a már meglévő szolgáltatások közötti színvo-

nalkülönbség csökkentése, különös tekintettel az ivóvízzel való ellátottságra, szennyvíz 

elvezetésére, és tisztítására, valamint hulladék-lerakókra, 

 egészségügy, különös tekintettel a szomszédos területeken élő lakosság egészségügyi 

intézmények használatára az egészségügyre vonatkozó belföldi jogszabályokkal össz-

hangban, 

 oktatás és nevelés, művelődés, kultúra, szabadidő, és sport, 

 foglalkoztatási politika, 

 nemzeti kisebbséghez tartozó személyek anyanyelvi oktatásának, kultúrájának fejleszté-

se, testvériskolák közötti kapcsolatok támogatása, 

 partneri kapcsolat kialakítása azon helyi és területi önkormányzatok között, melyek te-

rületén túlnyomórészt szlovák, illetve magyar kisebbség él, 

 kölcsönös együttműködés, és információcsere katasztrófák és egyéb balesetek esetén 

azok megelőzése céljából, 

 bűnözés megelőzése a közrend és biztonság biztosítása céljából. 

Jelen projekt kidolgozása során a határmenti önkormányzati kerületek és megyék között a kö-

vetkező megállapodások voltak hatályban: 

 Győr-Moson-Sopron-megyei Önkormányzat – Pozsonyi Önkormányzati Kerület 
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  Komárom-Esztergom-megyei Önkormányzat – Nyitrai Önkormányzati Kerület 

 Veszprém-megyei Önkormányzat – Nyitrai Önkormányzati Kerület 

 Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei Önkormányzat – Besztercebányai Önkormányzati Ke-

rület 

 Nógrád-megyei Önkormányzat – Besztercebányai Önkormányzati Kerület 

 Heves-megyei Önkormányzat – Besztercebányai Önkormányzati Kerület 

 Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei Önkormányzat – Kassai Önkormányzati Kerület 

 Nógrád-megyei Önkormányzat – Kassai Önkormányzati Kerület 

A határmenti együttműködés fejlesztésének további eszköze az Európai Területi Együttmű-

ködési Társulások (angolul EGTC). Ezen társulások célja a határmenti, nemzeti, és nemzetkö-

zi együttműködés egyszerűsítése, és támogatása. Az EGTC jogi személyiséggel rendelkezik, és 

jogi aktusokra alkalmas jogképes szervezet. Tevékenységével így jelentősen hozzájárulhat a 

mobilitás és az idegenforgalom fejlesztéséhez a határmenti régiókban. A magyar-szlovák határ-

szakaszon tevékenykedő két ilyen társulás tevékenységét és aktivitásait részletesen elemeztük a 

határokon átnyúló kezdeményezésekkel foglalkozó Közép-európai Intézménynek - CESCI - 

készült esettanulmányokban.  

Az EGTC lehetővé teszi a különböző tagállamok önkormányzatainak társulását a nemzeti par-

lamentek ratifikációjával megkötött nemzetközi egyezmény előzetes aláírása nélkül. A tagál-

lamoknak azonban jóvá kell hagyniuk a saját területükön tevékenykedő tagok számára, továbbá 

az EGTC hivatalos székhelye szerinti tagállam szerinti jogszabályok szerint kell működnie. 

2014-ben a magyar-szlovák határszakaszom 13 ilyen társulás tevékenykedett. 

A vizsgált terület nyugati részében tevékenykedő európai területi együttműködési társulások: 

 Ister-Granum Európai Területi Együttműködési Társulás Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Pons Danubii EGTC 

 Arrabona EGTC Ltd (Győr) 

 Rába-Duna-Vág EGTC Ltd. (Tatabanya) 

 Novohrad-Nógrád Európai Területi Együttműködési Társulás Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

 Sajó - Rimava Európai Területi Együttműködési Társulás Korlátolt Felelősségű Társa-

ság 

 Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Limited Liability EGTC 

 Karszt-Bódva Európai Területi Együttműködési Társulás Korlátolt Felelősségű Társa-

ság 

 ABOV v ABOVE Európai Területi Együttműködési Társulás Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

 Bodrogközi EGTC Ltd. 

 Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Társulás Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Torysa Európai Területi Együttműködési Társulás 

 Svinka Európai Területi Együttműködési Társulás 
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A következő részben egy jó példa mutatunk be arra vonatkozóan, hogy hogyan segíthet az 

EGTC a kerékpáros turizmus fejlesztésében a határmenti régióban. A Pons Danubi Társulás a 

Komárom - Révkomárom (Komárno) - Gúta (Kolárovo) közötti kerékpárutat valósította meg. A 

Komáromban található Fort Monostor nonprofit társasággal való együttműködés keretén belül 

2014-ben több mint 17 kilométer hosszú kerékpáros útvonalat építettek ki a Vág folyó mentén 

Gútán (Kolárovo). További 2 kilométert építettek ki a Komáromi Erőd közelében. Az egész 

beruházás 2,6 millió euróba került, amiből 85 százalékot az Európai Strukturális és Beruházási 

Alapok fizettek, 10 százalékkal az államok, és a fennmaradó 5 százalékkal a helyi önkormány-

zatok járultak hozzá. A következő táblázat ad áttekintést az egyes projekt-partner kiadásairól. 

Az adatok a Határok Átlépése projektből származnak: Határmenti együttműködés földrajzi és 

strukturális tulajdonságai a Duna-menti területen - kutatási-fejlesztési tevékenységek (alapvető 

kutatás), amit az Inštitút Priestorového Plánovania (Területi Tervezési Intézet) dolgozott ki a 

Közép-Európai Határmenti Kezdeményezés Intézete (SESCI) számára (11. táblázat). 

11. táblázat: a Komárom-Révkomárom (Komárno) - Gúta (Kolárovo) kerékpáros útvonal egyes 

projekt-partnerek kiadásainak áttekintése (forrás: Az Inštitút priestorové plánovanie (Területi 

Tervezési Intézet Polgári Társulás - IPP) Közép-európai Határokon Átnyúló Kezdeményezések 

Intézetének (CESCI) készített projektje) 

 

Pons Danubii 

(vezető part-

ner) 

Monostori 

Erőd (pro-

jekt-partner) 

Komárno 
Gúta 

(Kolárovo) 

Teljes költségvetés 

(100%) 
2 110 432 360 355   

ERFA-támogatás 

(85%) 
1 793 867 306 301   

Állami hozzájáru-

lás (10%) 
211 043 36 035   

Települések hozzá-

járulása (5%) 
105 521 18 018 80 460 25 061 

A projekt az érintett településeken a kerékpáros útvonalak kiépítésére, valamint az Atlanti-

óceánt a Fekete-tengerrel összekötő EuroVelo 6, európai jelentőségű kerékpáros főútvonalhoz 

történő kapcsolódásra fókuszált.  Ez a projekt az első volt a Pons Danibii EGTC működési terü-

letén zajló kerékpárutak bővítés és megújítása közül. A társulás célja a modern kerékpárutak 

segítségével a külföldi turistáknak egyedülálló, természeti szépségeket nyújtani kerékpárok 

segítségével a Duna és a Vág folyók mentén. 

A Pons Danubii EGTC társulás keretén belüli jó kapcsolatok további példája a tájékoztató szó-

rólapok kiadása a vizsgált és határmenti területen elérhető különféle látnivalókról és esemé-

nyekről. A tájékoztató brosúrákat három nyelven - magyarul, szlovákul, és angolul - jelentetik 

meg, hogy az információkat megérthessék a határ mindkét oldalának lakosai és a külföldi láto-

gatók is. A prospektusok többsége QR-kódot tartalmaz (37. ábra), ami mobiltelefonnal, vagy 
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táblagéppel történő beszkennelést követően komplex információkat szolgáltat a látványossá-

gokról, érdekes helyekről és a terület további vonzó helyeiről. A következő részben találhatók a 

brosúrák típusai, amelyek a különféle tevékenységekről és egyszerű tájékozódásról informálják 

a Pons Danubii EGTC társulás működési területének látogatóit. 

Ez a brosúra az olyan minőségi borokról ad tájékoztatást, amelyeket a társulás területén állíta-

nak elő. A Révkomárom, Párkány (Štúrovo), és Kürt (Strekov) községek által határolt területen 

termesztett szőlőből készített borok minősége egyre több borkedvelőt győz meg arról, hogy az 

itteni talaj egyedülálló összetétele a bornak rendkívüli ízt ad. Egyre több borász tér vissza a 

szőlő hagyományos feldolgozási módjához, aminek köszönhetően a helyi borok aromája és íze 

még kiemelkedőbb lesz. Több borász neve már nemzetközi viszonylatban is jól cseng; egy sor 

borászat bizonyította már, hogy a bortermelésnek ebben a régióban hosszú hagyománya van.  

 

37. ábra: Révkomárom turista-látványosságairól tájékoztató brosúra (forrás: Az Inštitút priestorové 

plánovanie (Területi Tervezési Intézet Polgári Társulás - IPP) Közép-európai Határokon Átnyúló Kez-

deményezések Intézetének (CESCI) készített projektje) 

Ez a prospektus Révkomárom (Komárno) 22 legjelentősebb látnivalójáról, kulturális helyszíné-

ről tájékoztatja az ide látogatókat. Az összes ilyen helyszín a térképen jelölve van, ami egysze-

rűbb tájékozódást tesz lehetővé Révkomárom utcáin. A legjelentősebb és legismertebb POI-k 

az Új Erőd, Régi Erőd, Európa-tér, Evangélikus templom, Duna-múzeum, Lehár Ferenc szobor, 

Erzsébet-híd, és a Jókai Színház. Ez a brosúra is tartalmaz QR-kódokat az összes felsorolt att-

rakcióhoz kapcsolódóan. Ezek beszkennelésével a látogató komplex információkhoz jut min-

den attrakció történelméről, és jelentőségéről. 

Az utolsó brosúra, amin a nemzetközi együttműködés jó példája jelenik meg, információkat 

nyújt a kerékpáros turisztikai útvonalakról Révkomáromban, és szélesebb környékén (38. ábra). 

A szórólapon mind a 17 kerékpárút megtalálható, leírásaikkal együtt. Mindegyik kerékpárút 

egyedi számmal van ellátva, megtalálható itt a nehézségi fok, kiindulási, és érkezési pont, a 

teljes hossz, valamint az útvonalon megtalálható látnivalók listája, fontos helyek. Ez a brosúra 

komplex információkat nyújt a kerékpározás szerelmesei számára. 
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38. ábra: Révkomárom és környéke kerékpárútjainak áttekintő brosúrája (forrás: Az Inštitút priestorové 

plánovanie (Területi Tervezési Intézet Polgári Társulás - IPP) Közép-európai Határokon Átnyúló Kez-

deményezések Intézetének (CESCI) készített projektje) 

4.3.4. Elérhető információk 

Az ebben a tanulmányban felhasznált határokon átnyúló kerékpáros turisztikai kapcsolatokról 

szóló információk elsősorban a határmenti önkormányzati kerületek dokumentumaiból szár-

maznak. Ezek a kerékpáros útvonalak jelenlegi helyzetére fókuszálnak a saját területükön a 

jövőbeli fejlődés lehetőségeivel. Azonban a Pozsonyi Önkormányzati Kerület és a Beszterce-

bányai Önkormányzati Kerület hivatalos webes portáljain nem rendelkeztek semmilyen ilyen 

dokumentummal. A többi határmenti önkormányzati kerület ezeket a dokumentumokat a por-

táljaikon tették hozzáférhetővé, de ezek aktualitása különböző volt. A Nagyszombati Önkor-

mányzati Kerület és a Nyitrai Önkormányzati Kerület webes portáljainak dokumentumai 2011-

es állapotot tükröznek, ami a kerékpáros útvonalak esetében legalább 4-éves adatokat jelent. A 

Kassai Önkormányzati Kerület portáljának dokumentuma 2013-ban készült, azonban a kerék-

páros útvonalakról szóló adatok 2011-ből származnak, ami szintén 4-éves adatokat jelent. A 

határokon átnyúló kerékpáros turisztikai utak felmérésében problémát okozott ezeknek a do-

kumentumoknak eltérő módszertani kidolgozása is. A kerékpáros útvonalakról szóló adatok 

eltérőek voltak jelölésük és leírásuk formájának szempontjából, ami a határmenti kerékpáros 

turisztikai útvonalakról szóló információk megszerzése során igényességük, színük szerinti 

felosztásuk és útvonalvezetésük szempontjából megnehezítette a határmenti terület határokon 

átnyúló kapcsolatairól szóló egységes áttekintés kidolgozását.  

A vizsgált kerületekben fellelhető határmenti kerékpáros kapcsolatokról szóló információk 

megszerzésének másik módja a www.oma.sk portálon megtalálható összes kerékpáros útvonal 

áttekintése volt. Az erről a portálról származó adatok előnye a kerékpáros útvonalak pótlásában 

és aktualizálásban rejlik a webes portál látogatóinak köszönhetően. Jelen tanulmány kidolgozá-

sakor a portál összesen 579 kerékpáros útvonallal rendelkezett az elemzés alá vett határmenti 

kerületekben, miközben az összes útvonal színes jelöléssel rendelkezett az STN 01 8028 szab-

vánnyal összhangban - a kerékpáros turisztikai jelölések információkat tartalmaztak az útvonal 

elejéről, és végéről, hosszáról, és térképen való grafikai megjelenítésről. Ezek az adatok azon-

ban nem tekinthetők hivatalos információknak, mivel ezeket nem valamilyen hivatalos intéz-

mény kezeli, azaz az adatok helyességéért, és kezeléséért nem felel semmilyen konkrét intézet. 

file://///srvdc002/d/fileserver/home/transorg/Projektek/2013/TransHUSK+/Tanulmány/www.oma.sk
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4.4. SZABÁLYOZÁSI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZET MAGYARORSZÁGON 

4.4.1. Turizmusra vonatkozó szabályozás 

4.4.1.1. A hazai turizmus intézményrendszere 

A hazai turizmus intézményrendszere jelenleg átalakulóban van, a Nemzeti Turizmusfejlesztési 

Koncepció 2014-2024, többek közt ezt tűzte ki céljául. Az eddig működő rendszer első alapkö-

ve az 1998-ban létrejött Országos Idegenforgalmi Bizottság, amely 2010-től Sport és Turiz-

musbizottság néven működik. Szerepe a jogalkotásban van, kezdeményezője javaslattevője, 

véleményezője. Feladata a turizmus állami irányításának ellenőrzése és felügyelete, kapcsolatot 

tart az ágazat szereplőivel és szervezeteivel. 

Az ország egész területét 2000. január 1-jén 9 turisztikai régióra bontották, ezek a Budapest – 

Közép-Duna-vidék, Észak-Magyarország, Észak Alföld, Tisza-tó, Dél-Alföld, Balaton, Nyu-

gat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl turisztikai régiók, melyek pontos területét a 

4/2000 (II.02) GM rendelet rögzíti. Az egységes és versenyképes turizmus érdekében rendelet-

ben rögzítették (296/2004. X. 28.) a Magyar Turisztikai Hivatal létrejöttét.  

A hazai turizmusban intézményrendszerében horizontálisan és vertikálisan is kapcsolat van az 

egyes szereplők között. Jelenleg a turizmus területe a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 

alá tartozik, azon belül a Tervezéskoordinációs Felelős Államtitkársághoz, a turizmusért 

felelős helyettes államtitkár irányítása alatt áll. Az országos szintet képviseli a korábban már 

említett Sport- és Turizmusbizottság. Ez alatt helyezkedik el a Tervezéskoordinációs Felelős 

Államtitkárság. A jövőben ez három szervezeti egységben fog működni, jelesül a szakállam-

titkár titkársága, a turisztikai fejlesztési titkárság és a turisztikai irányítási titkárság. Fe-

ladataik közé tartozik elsősorban az ágazati stratégiaalkotás, jogszabályi-közgazdasági környe-

zet alakítása, együttműködés fenntartása más minisztériumokkal, költségvetés meghatározása, 

nemzetközi kapcsolatok ápolása, a Magyar Turizmus Zrt. szakmai felügyelete. 

Az Országos Idegenforgalmi Bizottság (OIB) feladata, hogy a regionális fejlesztésekért és a 

felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert segítse döntés-előkészítési testületként. Tagjai 

között vannak turisztikai szakmai szervezetek, valamint a regionális idegenforgalmi bizottsá-

gok. A bizottság ad javaslatot a turizmus irányítási és szervezeti rendszerének korszerűsítésére, 

a nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztésére, a stratégiaalkotásra, de beleszólása van a turiszti-

kai célelőirányzat felhasználására, valamint a turizmus társadalompolitikai hatásait kíséri figye-

lemmel. 

A regionális szintet képviselik a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok (RIB), mely szakmai 

részvételen alapuló idegenforgalmi koordináló szervezet, székhelyét a megye határozza meg, 

feladatairól pedig a testületi ülés dönt, annak munkaszervezete útján. Szintén ezen a szinten 

helyezkedik el a Magyar Turizmus Zrt., melynek kizárólagos tulajdonosa az állam, és az alábbi 

feladatokat látja el: 

 a beutazó és belföldi turizmus marketingeszközökkel való ösztönzése, 
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 ennek érdekében regionális és külképviseleti hálózatot hoz létre és működtet (Regioná-

lis marketing Igazgatóságok), 

 agrár- és bormarketing feladatok ellátása, 

 az országos Tourinform iroda-hálózat szakmai irányítása és védjegy tulajdonosi jogai-

nak gyakorlása, 

 TDM szakmai koordinációs feladatok ellátása
32

. 

A TDM a Turisztikai Desztináció Menedzsment rövidítése, amely a 2012. év végi a turiz-

musról és a vendéglátásról szóló törvénytervezet indoklása szerint: „a turisztikai desztináció 

területén működő, gazdálkodó szervezetek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok, civil, egyhá-

zi és egyéb szervek, szervezetek önkéntes együttműködésével megvalósított, a turizmus fenn-

tartható fejlődését szolgáló tevékenységek összessége”. Az ezen feladatok ellátását végző szer-

vezeteket TDM-szervezeteknek nevezzük. A hierarchia további szereplőit, annak horizontális-

vertikális rendeződését a 39. ábra mutatja be. 

 

39. ábra: a turizmus irányításának kapcsolatrendszere Magyarországon (forrás: Nemzeti Turizmusfej-

lesztési Stratégia 2007-2015) 

Összesítve tehát, a turizmuspolitika, szabályozás, tervezés és felügyelet a Nemzetgazdasági 

Minisztérium hatásköre, a központi források kezelését a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fej-

lesztési Ügynökség végzi, a térségi szintű tervezésért a megyék felelősek. A fejlesztést a Nem-

zeti fejlesztési Ügynökség, a VM illetve külön kormánybiztosok végzik, a nemzeti külpiaci és 

országos marketing a Magyar Turizmus Zrt. feladata, a térségi és helyi menedzsment feladatok 

                                                 

 

32
 http://parlament.hu/documents/10181/73472/Infojegyzet_2014_15_turizmus.pdf/d241aa45-9230-481a-9bdf-

183aec6f17d2 
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a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek hatásköre, végül az idegenforgalmi adók 

beszedéséről az önkormányzatok gondoskodnak. 

A turizmus intézményrendszerének megújítását tartalmazza a Turizmusfejlesztési Koncepció 

2014-2024, aminek jelenleg a tervezete érhető el, és többek között olyan célokat tűz ki maga 

elé, mint a magyar turizmus stratégiai irányításának megújítása, vagy olyan közgazdasági és 

jogi szabályozó rendszer kialakítása, amely a magyar turizmus versenyképességének növelését 

szolgálja. A kiemelt stratégiai célkitűzések között szerepel a turizmus intézményrendszerének 

átalakítása a turisztikai szervezetek (TDM) együttműködésére építve. Ennek alappilléreként 

fogalmazza meg, hogy a feladatokat és felelősségi köröket egyértelműen tisztázni kell, szerve-

zetenként és szintenként. Ennek figyelembevételével, az alábbi átstrukturálást javasolja a kon-

cepció
33

, ami megfelel a szubszidiaritás elvének is:  

 turizmusszabályozás, nemzetközi külgazdasági kapcsolatok, képviselet: Nemzetgazda-

sági Minisztérium, Turizmuspolitikáért felelős minisztérium, 

 turizmusstratégiai tervezés, monitoring, K+F+I és szakmai rendszer működtetése: Nem-

zetgazdasági Minisztérium, Nemzeti TDM turisztikai szervezet, 

 nemzeti fejlesztési programok tervezése és végrehajtási menedzsmentje: Európai uniós 

források koordinálására kijelölt intézmények (korábban NFÜ ROP IH+MVH), 2014-

2020 között pedig a Miniszterelnökség (NFÜ) és a Nemzetgazdasági Minisztérium, 

 nemzeti márkamenedzsment, nemzeti és külpiaci marketing, értékesítés-ösztönzés: 

Nemzeti marketing szervezet (Magyar Turizmus Zrt.), 

 kiemelt régiós promóció és márkamenedzsment: kiemelt turisztikai/régiós TDM szerve-

zet és termék-specifikus szakmai szervezetek, Magyar Turizmus Zrt., 

 megyei turizmustervezés és fejlesztés, marketing, értékesítés-ösztönzés: megyei önkor-

mányzat és szakmai szervezetek. 

Ezeken felül a térségi- és helyi turisztikai szervezetek, illetve a kisebb desztinációk esetén Tou-

rinform irodák látják az alábbi feladatokat: 

 termékfejlesztés és turisztikai helyi tervezés, 

 turisztikai információ-szolgáltatás, 

 vendég- és ügyfélkapcsolat menedzsment, csomagajánlatok szervezése, valamint 

 turisztikai infrastruktúra-fejlesztés. 

4.4.1.2. A turizmusra vonatkozó jogszabályok és hazai források 

Mindenekelőtt azt kell szem előtt tartani, hogy jelenleg a turizmusnak nincs önálló törvényi 

szabályozása Magyarországon. A területet azonban több jogszabály is érinti, amelyek kisebb-

nagyobb mértékben – ám a fenti okok miatt elaprózódottan – turisztikai vonatkozással bírnak, 

                                                 

 

33
 Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció – A versenyképes turizmus koncepciója 2014-2024 
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amiket tartalmuk alapján több kategóriába lehet sorolni. Ezek legfelső szintjét képviselik a fe-

lettes szervek rendjéről szóló jogszabályok, ezek közül a legjelentősebbek: 

 A Magyar Turisztikai Hivatalról szóló 296/2004. (X. 28.) Kormányrendelet, amelynek 

célja, hogy a turizmus nemzetközi viszonylatban is versenyképes legyen, mindezt ösz-

tönözve egységes, hatékony irányítással, intézményrendszerrel. Ebben fektetik le a fenti 

célok eléréséhez szükséges feladatokat és hatásköröket, úgymint a rövid, közép és hosz-

szú távú célok kialakítása, turizmuspolitika, fejlesztések lehetséges irányai. 

 A Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizott-

ságok munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V.13.) IKIM rendelet, amelyek 

az egyes turisztikai régiókhoz hozzárendeli a Regionális Idegenforgalmi Bizottságokat 

(RIB) és ezzel együtt elrendeli, hogy az idegenforgalommal kapcsolatos területi felada-

tokat elvégezzék, igazodva a nemzeti turizmuspolitikához, együttműködve a megyei és 

települési önkormányzatokkal. 

 Az idegenforgalom területi irányításának korszerűsítéséről szóló 1007/1998. (1. 23.) 

Kormányhatározat, amely kilenc turisztikai régiót definiál, és az egész országot lefedi. 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok a 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet, amit szintén is-

mertetünk, valamint az egyes régiók pontos területét leíró 4/2000. (II. 02.) GM rendelet. 

Szintén érintik a turizmust az általános kereskedelmet érintő jogszabályok (2005. évi 

CLXIV. törvény, 2008. évi LII. törvény), vagy az adózás rendjéről szóló jogszabályok (1990. 

évi C. törvény, 2007. évi CLXXVII. törvény). A turizmushoz köthető tevékenységeket szintén 

szabályozzák, ilyenek az utazásszervező- és közvetítő tevékenységet érintő jogszabályok 

(213/1996. (XI. 23.) Korm. rendelet, 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, 281/2008. (XI. 28.) 

Korm. rendelet. 

Külön kategóriába tartoznak a szálláshelyek működését érintő jogszabályok, amelyek az 

egyes szálláshelyek osztályba sorolásáról rendelkeznek (45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet, 

54/2003. (VIII. 29.) GKM rendelet), illetve azok üzemeltetési engedélyeinek kiadásáról szóló 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet és az ezt módosító 91/2011. (VI. 14.) Korm. rendelet. Külön 

kategóriát képeznek a falusi turizmus szabályozásával foglalkozó jogszabályok, a 110/1997. 

(VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról és a 

136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről. 

A turizmusban foglalkoztatottak szakmai kompetenciáját hivatottak magas szinten tartani a 

szakképesítést érintő jogszabályok. Ezek elsősorban az idegenvezetői (41/1995. (VIII. 31.) 

IKIM rendelet), a utazásszervezői (3/1992. (I. 13.) IKM rendelet) tevékenységekre vonatkoz-

nak, továbbá az ipari és kereskedelmi szakképesítésekre (5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet) és a 

vendéglátás keretein belüli élelmiszer-előállítás és forgalmazás (80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-

FVM együttes rendelet) területére terjednek ki. 

A turizmus költségvetési vonzatát a 2013. évi CCXXX. törvény alapján, a központi költség-

vetés szerint határozzák meg. E szerint olyan költségvetési forrásokhoz jutott hozzá a turizmus 

a 2014-es évben, mint: 
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 a Turisztikai Célelőirányzat (TC), aminek összege 9,846 milliárd forint és a turizmus-

politika megvalósításának egyik leglényegesebb eszköze. Ebből elsősorban nemzeti 

marketing és promóciós tevékenységek, valamint a turisztikai kínálat minőségi és 

mennyiségi fejlesztése finanszírozható. A forrás felhasználását a Turisztikai Célelői-

rányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II. 28.) 

NFM rendelet szabályozza; 

 az Agrármarketing Célelőirányzat (AC), aminek összege 855,9 millió forint, ebből 

finanszírozzák a Magyar Turizmus Zrt. agrármarketing tevékenységét, de szintén ebből 

a forrásból támogatják a fesztiválokon való részvételt, valamint a gasztroturizmus nép-

szerűsítését; 

 az Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése, értéke 400 millió forint, és az egyes 

helyi önkormányzatok turisztikai tevékenységét támogatják ezzel a költségvetésből; 

 az Üdülőhelyi feladatok támogatása előirányzat, aminek összege 11,524 milliárd fo-

rint, és az idegenforgalmi célú kiadások fedezésére használhatják fel az egyes önkor-

mányzatok. A felhasználás mértéke a beszedett idegenforgalmi adó (IFA) függvénye, 

minden abból származó forint után 1,5 forint. 

4.4.1.3. Turizmusfejlesztési stratégiák magyar-szlovák vonatkozásai 

A fejezet a Szlovákiával határos turisztikai régiók (Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, 

Nyugat-Dunántúl) turizmusfejlesztési stratégiáit mutatja be abból a szempontból, hogy milyen 

jövőbeli határon átnyúló turisztikai fejlesztéseket terveznek. A stratégiákban konkrét projekte-

ket nem fogalmaznak meg, ám összességében látható, hogy van szándék a határon túli területek 

ilyen célú összehangolására. E mellett a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmű-

ködési Program 2007-2013 adott keretet az „Integrált turizmusfejlesztés a magyar-szlovák ha-

tártérségben” című projektnek. A cél egy turisztikai desztináció menedzsment szervezet és a 

hozzá kapcsolódó működési feltételek megteremtése volt, ezzel megerősítve a belső és külső 

kohéziót, a turisztikai szereplők versenyképességét növelve. Az így kialakult szervezetek a 

marketingen és az információszolgáltatáson túl a termékfejlesztés és az adott térség összes tu-

rizmussal kapcsolatos és szakmai menedzsment feladatait ellátják. Ez kiegészül egy online por-

tállal, ami a www.husktour.com címen érhető el, és információkat ad a rendezvények, látniva-

lók, települések, szállások és a gasztronómia területéről a magyar-szlovák határrégió tekinteté-

ben. Tervben van továbbá a jövőben magyar-szlovák turisztikai kártyák kibocsájtása. 

Észak-Magyarországi turisztikai régió 

A stratégia négy régióval való együttműködést szorgalmaz, ezek közül az egyik Dél-kelet 

Szlovákia, ahol a Magyar-szlovák Interreg ösztönözheti az együttműködést. A projektek első-

sorban négy kiemelt helyszínt céloznak meg, Aggtelek és környékét, aminek közös adottsági 

vannak a két ország felé, így kívánatos az összekapcsolás. A Zemplén-térség, ahol a hármas 

határ menti, Kárpátok Eurrégió együttműködésre lehet építeni. E mellett a Kassa-Miskolc 

interregionális együttműködés is szerepel a stratégiában. Végül, a Duna-Ipoly együttműködés 

keretében, amelynek célja a kölcsönös turistaforgalom segítése információs és tájékoztató rend-

http://www.husktour.com/
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szer kialakításával, általános infrastruktúra és turisztikai termékfejlesztésével, valamint marke-

ting tevékenységekkel. Az együttműködést csak egységes, jól működő rendszerben lehet elvár-

ni, aminek alapjait az egyes desztináció menedzsmentek adják. Ezt kiegészítve, az egészségtu-

rizmus komplex fejlesztésében létrejövő egészségturisztika-klaszterben is szerepet kapnak határ 

menti szlovákiai fürdőhelyek. 

Közép-Dunántúl turisztikai régió 

A stratégia tartalmazza az Euró-régiós együttműködés fejlesztése című programot, amelynek 

célja, hogy a nemzetközi turisztikai ágazatok együttműködését hatékonyabbá tegye, koordinált 

fejlesztések, programajánlások, promóciók által. A célterület a régió egész területe, de kiemel-

ten a Duna parti területek, Komáromtól Esztergomig. A projektben fontos szerepet töltenek be 

nem csak az állami szereplők, de a helyi vállalkozások, civil szervezetek is. Olyan konkrétu-

mokat is felsorol, mint a komáromi erődrendszer két parti és egészében a Duna part összehan-

golt fejlesztése, közös rendezvényszervezés a finanszírozás és marketing tevékenységekkel 

egyetemben, valamint a történeti Pannónia jelenlegi országaival közös kiállítások és programok 

szervezése, rendezése. A program várható kimenetele a nemzeti együttműködés élénkítése az 

értékesítésben és a piaci munkában, és végső soron a növekvő vendégforgalom. 

Nyugat-Magyarországi turisztikai régió 

A régió történelmi léptékben is határrégió. A schengeni határnyitás következtében jelentős sze-

paráló tényezőtől szabadult meg a térség. Ennek érdekében az olyan természeti tájegységek, 

amelyek a csatlakozó határterületeken fekszenek, határon átnyúló turisztikai desztinációk létre-

hozásának alapjaiul szolgálhatnak. Ilyen Szlovákia felé a Csallóköz térsége. Mindezek mellett a 

stratégia nem tartalmazza e szándék mélyebb kifejtését. 

4.4.2. Közlekedésre vonatkozó speciális szabályozás 

A projekt szempontjából releváns kerékpáros közlekedés turisztikai vonatkozása elsősorban a 

bicikli szállításban jelenik meg. Erre külön szabályozás vonatkozik, amit az 4.1.5. fejezetben 

részletesen tárgyaltunk.  

A járművel történő közlekedést a védett természeti területeket jogszabályban rögzítették. Ennek 

értelmében ott járművel közlekedni tilos, illetve engedélyhez kötött; a Natura 2000-es területe-

ken a technikai jellegű sporttevékenység is engedélyhez kötött. Ez alól kivételt képeznek a köz-

forgalom számára megnyitott közutak, amiket korlátozás nélkül igénybe lehet venni. Fontos 

tudnivaló, hogy az erdőtörvény alapján erdőterületen, a természetvédelmi oltalomtól függetle-

nül kerékpározni, lovagolni, motorral vagy gépkocsival csak az arra kijelölt úton szabad, amit 

az erdészeti hatóság jelöl ki. A védett területek térképe a Természetvédelmi Információs Rend-

szer honlapján (www.geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) érhető el. Az ide vonatkozó jogszabályok a 

következők: 

 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, 38. § (1), 80. § (1), 

http://www.geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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 A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet, 8. § (1), 15. § (1), 

 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-

szerről szóló 2012. évi II. törvény, 187. § (1), 

 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, 9. § (2), 

 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tör-

vény, 92. § (1), 

 A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, 242. § (1), 243. § (1), 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 21. § (1), 25/A. §, 47. §, 

 A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékeny-

ségre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, fel-

használásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet, 7. melléklet. 
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4.5. SZABÁLYOZÁSI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZET SZLOVÁKIÁBAN 

4.5.1. Turizmusra vonatkozó szabályozás 

Az idegenforgalom támogatását, az idegenforgalomban tevékenykedő természetes- és jogi 

személyek jogait, és kötelezettségeit, az alapvető dokumentumok létrehozását és finanszírozást 

a SzK NT 91/2010 számú, az idegenforgalom támogatásáról szóló törvény szabályozza. 

Ennek a törvénynek értelmében az idegenforgalmi feladatokat a következők biztosítják: 

 Szlovák Köztársaság Közlekedésügyi-, Építésügyi- és Regionális Fejlesztési Miniszté-

riuma, 

 magasabb területi egységek (megyék), 

 települések, 

 a Szlovák Köztársaság Közlekedésügyi-, Építésügyi- és Regionális Fejlesztési Miniszté-

riuma által létrehozott támogatási szerv, 

 idegenforgalmi kerületi szervezetek, 

 idegenforgalmi területi szervezetek, 

 turisztikai információs központok. 

Az idegenforgalom területén a települések és önkormányzati kerületek kompetenciái az SzK 

NT 416/2201 számú, az államigazgatási szervek hatásköreinek településekre és kerületekre 

történő átruházásáról szóló törvényéből erednek. 

Hatáskörök településekre történő átvitele az idegenforgalom területén: 

 idegenforgalmi programok kidolgozása, 

 jogi személyek együttműködésének koordinációja az idegenforgalom területén. 

Hatáskörök önkormányzati kerületekre történő átvitele az idegenforgalom területén: 

 az idegenforgalom fejlesztésével összefüggő koncepciók és feladatok koordinációja, 

 háttéradatok, információk, számadatok, elemzések, és értékelések nyújtása az állam-

igazgatási szervek, és települések részére felkérés alapján. 

4.5.2. Közlekedésre vonatkozó speciális szabályozás 

4.5.2.1. Jogszabályi keret a közúti közlekedés területén 

 A 135/1961 számú Szlovák Köztársaság közutakról szóló törvény a későbbi rendelkezé-

sekkel egységes szerkezetben, 

 A SzK NT 56/2012 számú, a közúti közlekedésről szóló törvénye (hatályos 2012. már-

cius 1-jétől), 

 A SzK NT 56/2012 számú, a közúti közlekedésről szóló törvény SzK KPT Minisztéri-

umának 124/2012 számú végrehajtási rendelete, 

 A 8/2009 számú, a közúti közlekedésről szóló törvény, valamint egyes törvények mó-

dosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, 
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 A közúti közlekedésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szó-

ló SzK KPT Minisztériumának 9/2009 számú végrehajtási rendelete, 

 A SzK NT 71/1967 számú, a közigazgatási eljárásról szóló törvénye, 

 A közúti közlekedésben résztvevő járművek üzemeltetési feltételeiről, valamint egyes 

törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló SzK NT 725/2004 számú törvénye 

(módosítva 2013. január 1-jével), 

 A 249/2011 számú, a közutak biztonságának irányításáról, valamint egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, 

 A Szlovák Köztársaság Közlekedésügyi Minisztériumának 410/2011 sz. rendelete a fi-

zetős autópályák, gyorsforgalmi útszakaszok jelöléséről, a matrica mintájáról, és a gép-

kocsin történő elhelyezéséről, 

 A Szlovák Köztársaság kormányának 203/2006 sz. rendelete a gépkocsivezetőn kívül 

nyolc utasnál több személyt szállító gépkocsikkal szemben támasztott műszaki köve-

telményekről (módosítva 2013. szeptember 1-jével), 

 Az EU 181/2011 számú, az autóbuszos közlekedésről és az (EK) 2006/2004 számú ren-

delet kiegészítéséről és módosításáról szóló rendelete, 

 Az EU 1071/2009 számú rendelete a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó 

feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon 

kívül helyezéséről, 

 Az EU 1073/2009 számú, az autóbuszos közlekedés nemzetközi piacra jutási feltételei-

nek közös szabályairól és az (EK) 561/2006 számú rendelet kiegészítéséről és módosí-

tásáról szóló rendelete, 

 Az EU 1370/2007 számú rendelete a vasúti és közúti közforgalmú személyforgalomban 

nyújtott szolgáltatásokról. 

4.5.2.2. Jogszabályi keret a vasúti közlekedés területén 

 A 258/1993 számú, a Szlovák Köztársaság vasútársaságáról szóló törvény a későbbi 

rendelkezésekkel egységes szerkezetben, 

 A SzK NT 259/2001 számú, a Vasúti Társaságról szóló, valamint a 258/1993 számú, a 

Szlovák Köztársaság Vasúti Társaságairól módosításáról és kiegészítéséről szóló tör-

vény, 

 A 513/2009 számúa, a vasúti közlekedésről szóló törvény, valamint egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, 

 A SzK NT 514/2009 számú, a vasúti közlekedésről szóló törvénye, 

 A Szlovák Köztársaság Közlekedési Minisztériumának 245/2010 számú rendelete a 

személyes-, egészségügyi- és pszichológiai alkalmasságról a vasúti közlekedés üzemel-

tetése során, 

 A Szlovák Köztársaság Közlekedési Minisztériumának 205/2010 számú rendelete a 

meghatározott műszaki berendezésekről, tevékenységekről, és a meghatározott műszaki 

berendezéseken való tevékenységekről, 

 A SzK NT 514/2009 számú, a vasúti közlekedésről szóló törvénye, 

 A SzK KPTM 350/2010 számú rendelete a vasutak építési és műszaki szabályairól, 
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 A SzK KPTM 351/2010 számú rendelete a vasutak közlekedési szabályairól. 

4.5.2.3. Jogszabályi keret a kerékpáros közlekedés területén 

 135/1961 számú törvény Közutakról szóló törvény (közúti törvény) a későbbi előírá-

sokkal egységes szerkezetben, 

 A 8/2009 közúti közlekedésről, valamint egyes törvények kiegészítéséről és módosítá-

sáról szóló törvény a későbbi rendelkezésekkel egységes szerkezetben, 

 A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának 9/2009 számú, a közúti közlekedési 

törvény végrehajtási rendelete a későbbi rendelkezésekkel egységes szerkezetben, 

 50/1976 számú törvény a területi tervezésről és építési szabályokról (építési törvény) a 

későbbi előírásokkal egységes szerkezetben, 

 A 326/2005 számú erdőkről szóló törvény a későbbi rendelkezésekkel egységes szerke-

zetben, 

 STN 73 6110 műszaki szabvány a helyi utak tervezéséről, 

 STN 01 8028 műszaki szabvány a kerékpáros turizmus jelöléséről. 
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5. A FELMÉRÉSEK EREDMÉNYEI 

5.1. HÁZTARTÁS FELVÉTEL MAGYARORSZÁGON 

A háztartásfelvétel célja a kiválasztott négy térségben élő lakosság utazási szokásainak felmé-

rése volt. A háztartásfelvétel egy viszonylag hosszú kérdőív segítségével lehetővé teszi a rész-

letesebb utazási és demográfiai adatok megismerését. A háztartás felvétel – ahogyan azt a mód-

szertani ismertetésben bemutattuk – a határ két oldalán alapvetően azonos módon történt. A 

jelen fejezet a négy magyarországi járásban végzett kikérdezés eredményeit tartalmazza, míg a 

szlovák kikérdezések eredményeit az 5.2 fejezetben mutatjuk be. 

5.1.1. A minta jellemzői 

Magyarországon a vizsgált térségben az ősz végén, novemberben keresték fel a kérdezőbiztos-

ok a véletlenszerűen kiválasztott háztartásokat. A balassagyarmati, a salgótarjáni, az ózdi és a 

sátoraljaújhelyi járásban 1-1 különálló, 300 háztartásból álló mintát képeztünk. A háztartások, 

illetve a megkérdezettek száma az egyes térségekben a következő volt (12. táblázat): 

12. táblázat: A magyarországi háztartási kikérdezések legfontosabb adatai 

Megnevezés 
Balassagyar-

mati járás 

Salgótarjáni 

járás 
Ózdi járás 

Sátoraljaúj-

helyi járás 

Háztartás, db 300 300 300 300 

Személy, fő 738 676 656 768 

Megkérdezett/háztartás, fő 2,46 2,25 2,19 2,56 

A mintanagyságok alapján a vizsgálat szignifikancia szintje bármely részhalmazra 3,6% és 

3,9% közötti, azaz minden ezt meghaladó részarány olyannak tekinthető, amely nem a mintavé-

tel véletlen hibájának tekinthető. (Más szavakkal, az ez alatti megoszlási viszonyszámokat az 

elemzésekben nem vehetjük figyelembe, hiszen azok az adatok már a véletlen hiba nagyság-

rendjébe tartoznak.) Megállapítható az is, hogy nincs lényeges különbség az egyes háztartá-

sokban élő személyek átlagos száma között. 

13. táblázat: A magyarországi megkérdezettek nemek szerinti megoszlása 

Megkérdezettek 

neme 

Járás 

Összesen 
Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

Férfi 45,8% 46,0% 48,0% 48,3% 47,0% 

Nő 54,2% 54,0% 52,0% 51,7% 53,0% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

A megkérdezettek nemek szerinti megoszlásában sem tapasztalhatunk lényeges eltérést, min-

den járásban – az általános demográfiai tendenciáknak megfelelően – valamivel több nőt, mint 



98 

 

férfit kérdeztek meg (13. táblázat). Azonban a Salgótarjáni és különösen a Balassagyarmati 

Járásban a megkérdezettek között az átlagosnál valamivel kevesebb férfit és több nőt lehetett 

találni. Az eltérések azonban elhanyagolhatónak tekinthetők, mivel a szignifikancia szint alatt 

maradnak. A nemek szerinti eltérő mintaösszetétel tehát nem befolyásolja alapvető megállapí-

tásainkat. Az utazási szokásokra vonatkozó adatok ugyanis igen markáns jellegzetességeket 

mutatnak, a kismértékben eltérő összetételű minták „átsúlyozása” után sem változnának alapve-

tő következtetéseink. 

A válaszadók életkori csoportok (14. táblázat), iskolai végzettség (15. táblázat), vagy gazdasági 

aktivitásuk (16. táblázat) szerint eltérő összetételűek attól függően, hogy a vizsgált térség 

mennyire van közel az ország keleti határaihoz. Az elvégzett statisztikai próbák azt mutatják, 

hogy ezek a strukturális eltérések szignifikánsak s így alkalmasak lehetnének akár arra is, hogy 

részben a határon átnyúló közlekedési szokások eltéréseit is megmagyarázzák. 

14. táblázat: A magyarországi megkérdezettek életkori csoportok szerinti megoszlása 

Megkérdezettek 

korcsoportja 

Járás 

Összesen 
Balassa–

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

0 – 5 éves 0,2% 1,1% 1,5% 2,6% 1,3% 

6 – 18 éves 3,9% 4,1% 7,1% 8,3% 5,9% 

19 – 30 éves 10,6% 10,8% 14,4% 11,9% 11,9% 

31 – 45 éves 21,6% 23,4% 22,4% 22,1% 22,4% 

46 – 60 éves 29,6% 31,3% 25,1% 24,1% 27,5% 

60 év fölött 34,1% 29,3% 29,6% 31,1% 31,1% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

A leglényegesebb eltérések a következők: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járásokban fiata-

labb a népesség, mint a Nógrád megyében található területeken. Míg a Sátoraljaújhelyi Járás-

ban a gyerek- és fiatal (30 éves és fiatalabbak) korosztályok adják a megkérdezetteknek min-

tegy 1/4-ét, addig a Nógrád megyei járásokban az iskoláskorúak a megkérdezetteknek csak alig 

1/20-át tették ki. Ugyanakkor a nyugdíjas korosztály mindenhol a válaszadók kb. 1/3-át adja, de 

a 30-60 éves korosztályok csak a megkérdezettek felét jelentették mindegyik járásban. Nem 

sokkal jobb a helyzet a háztartások teljes népessége alapján sem: ahogy haladunk kelet felé 

egyre jobban hiányzik a produktív korosztály. 

15. táblázat: A magyarországi megkérdezettek iskolai végzettség szerinti megoszlása 

Megkérdezettek iskolai végzett-

sége 

kistérségi kód 

Összesen Balassa–

gyarmati 

Salgó-

tarjáni 
Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

8 általános, vagy kevesebb 27,4% 30,4% 30,0% 30,4% 29,5% 

szakmunkás képző 36,6% 33,9% 34,2% 31,7% 34,1% 
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gimnázium, szakközépiskola 30,3% 27,9% 27,8% 27,0% 28,3% 

főiskola, egyetem 5,5% 6,7% 6,4% 8,0% 6,7% 

még nem jár iskolába (nincs 

iskolai végzettsége) 0,2% 1,1% 1,6% 2,9% 1,5% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

A megkérdezettek átlagos iskolázottsági szintje nem mutat lényeges eltéréseket az egyes járá-

sokban lebonyolított kikérdezésekben megkérdezett személyek között. (15. táblázat) Mindegyik 

járásban a megkérdezetteknek legalább 1/3-a rendelkezik legalább középfokú végzettséggel, 

további közel 1/3-uk szakmunkás képzőt végzett, míg a többieknek általános iskolai végzettsé-

ge van, vagy még jelenleg is általános iskolába jár.  

16. táblázat: A magyarországi megkérdezettek gazdasági aktivitás szerinti megoszlása 

Megkérdezettek gazdasági ak-

tivitása 

Járás 

Összesen Balassa–

gyarmati 

Salgó-

tarjáni 
Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

általános, középiskolai tanuló, 

nappali tagozatos egyetemista 5,5% 6,2% 8,9% 9,8% 7,6% 

egyéni vállalkozó 1,7% 2,8% 1,8% 1,3% 1,9% 

társas vállalkozás vezetője, 

(rész)tulajdonosa 0,0% 0,5% 0,5% 0,8% 0,5% 

szellemi alkalmazott 15,5% 13,0% 10,2% 8,9% 11,9% 

fizikai alkalmazott 28,1% 31,4% 30,9% 26,0% 29,0% 

GYES-en, GYED-en lévő, ház-

tartásbeli, munkanélküli, egyéb 

inkatív 10,6% 11,7% 11,5% 15,0% 12,2% 

nyugdíjas, járadékos 38,7% 33,2% 34,7% 35,6% 35,6% 

még nem jár iskolába 0,0% 1,1% 1,5% 2,6% 1,3% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Meg kell azonban azt is állapítanunk, hogy – ellentétben az egyéb kutatásainkból ismert össze-

függésekkel – jelen esetben nem állíthatjuk azt, hogy a viszonylag magasabb végzettséggel 

együtt járó átlagosan magasabb jövedelem egyben nagyobb mobilitást is tükröz. Így az egyes 

vizsgált Észak-magyarországi járások lakosai körében megfigyelt, határon átmenő mobilitási 

adatok különbözőségeit sem magyarázhatjuk az eltérő képzettségi szintekkel. Sokkal inkább 

érvényesül az, amit már a TransHUSK projekt vizsgálatai alapján is megállapíthattunk, hogy a 

viszonylag közel fekvő és jelentős gravitációval bíró Kassa hatása Magyarországon kiterjed a 

gömöri és zempléni területekre is. 

Mivel nem az iskolai végzettséggel – és így a jövedelmi helyzettel –, magyarázhatjuk a határ 

túlsó oldalán található települések látogatásának intenzitását, hajlunk arra a feltételezésre, hogy 
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a vonzerő magában a nagyobb településen található nagyobb mennyiségű potenciális úti célban 

keresendő. 

Összefüggésben az egyes korcsoportok arányainak eltéréseivel, valamint Salgótarján, mint me-

gyeszékhely, illetve Balassagyarmatnak a budapesti agglomerációhoz való viszonylagos közel-

ségével, a megkérdezettek gazdasági aktivitás szerinti megoszlásában már szignifikáns különb-

ségek láthatók a Nógrád megyei és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járások között (16. táblá-

zat). Ezek egy része magyarázható az általános gazdasági helyzet eltéréseivel, más részük vi-

szont már szintén csak egyéb, tárgyunkhoz kevéssé tartozó vizsgálatokkal lennének feltárhatók. 

A nyugdíjasok aránya viszonylag alacsonyabb a jelentősebb lakosságú központtal rendelkező 

járásokban, míg a munkanélkülieké pedig magasabb a Sátoraljaújhelyi járásban felvett mintá-

ban, mint a többi járásból származó mintákban. Ugyanígy eltérések láthatók a szellemi foglal-

koztatottak arányaiban is, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei mintákban jóval kisebb az arányuk, 

mint a Nógrád megyében vizsgált járásokban. Ez utóbbiakban az összes megkérdezettnek lega-

lább 1/7-e – 1/5-e volt szellemi alkalmazott, az előbbiben pedig csak alig 1/10-e. A fizikai fog-

lalkozásúak részarányában viszont koránt sincsenek ilyen lényeges eltérések, bár a Sátoraljaúj-

helyi járás jellemző adata ebből a szempontból is kilóg a sorból. A vállalkozói réteg reprezen-

tációja sajnos egyik járásban sem éri el a szignifikancia szintet. 

5.1.2. Az elmúlt évben a határ túloldalára utazók jellemzői 

A határon átutazókkal kapcsolatban a legfontosabb megállapításunk az, hogy a megkérdezet-

teknek csak nagyon kis hányada látogatott el a felmérést megelőző egy év során Szlovákiába. 

Számuk a Balassagyarmati és az Ózdi Járásban (1, illetve 12 fő) még az elemzéshez szükséges 

nagyságot sem érte el, arányuk (0,2%, illetve 2,4%) a szükséges szignifikancia szintnél (3,7%, 

illetve 3,9%) jóval alacsonyabb. Ezért a további elemzéseket kénytelenek vagyunk csak a Sal-

gótarjáni (37 fő, 6,6%, 68 utazás) és a Sátoraljaújhelyi (70 fő, 11,4%, 70 utazás) Járásra korlá-

tozni. 

17. táblázat: A magyarországi megkérdezettek közül Szlovákiába utazók nemek szerinti megoszlása 

Szlovákiába utazók neme 
Járás 

Összesen 
Salgótarjáni Sátoraljaújhelyi 

Férfi 50,0% 57,1% 54,7% 

Nő 50,0% 42,9% 45,3% 

 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

A határ túloldalára látogatók szocio-demográfiai jellemzői között már jóval nagyobbak a kü-

lönbségek, mint a teljes megkérdezett sokaságban. Ez nyilvánvalóan összefüggésben lehet az-

zal, hogy az utazók körében akár az utazási hajlandóság, akár az utazást lehetővé/indokolttá 

tevő gazdasági helyzetben relatíve nagyobbak a különbségek az egyes térségeken belül, illetve 

az egyes térségek között is. Az utazási költségek között ugyanis koránt sincs akkora különbség, 

mint az általános gazdasági teljesítőképesség között. A nemek szerinti megoszlásban is már 
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szignifikánsnak tekinthető eltérések láthatók egyrészt az egyes térségek utazói, illetve a tényle-

gesen utazók és az összes megkérdezett között (17. táblázat). A Salgótarjáni Járásban például 

az utazók között azonos arányban találhattunk férfiakat és nőket, ezzel szemben a Sátoraljaúj-

helyi Járásban az utazók között a férfiak voltak többségben, miközben a megkérdezettek között 

a hölgyek voltak többen. 

18. táblázat: A magyarországi megkérdezettek közül Szlovákiába utazók életkori csoportok szerinti 

megoszlása 

Szlovákiába utazók élet-

kora 

Járás 

Összesen 
Salgótarjáni Sátoraljaújhelyi 

0 - 5 éves 0,0% 1,4% 0,8% 

6 - 18 éves 7,9% 2,9% 4,1% 

19 - 30 éves 0,0% 18,6% 10,6% 

31 - 45 éves 26,3% 22,9% 25,2% 

46 - 60 éves 26,3% 32,9% 30,9% 

60 év fölött 39,5% 21,4% 28,5% 

 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

Az életkori csoportok szerinti megoszlás ( 

18. táblázat) is természetesen eltér az utazók és a teljes megkérdezett sokaság körében. Ezek a 

különbségek – főképpen a Salgótarjáni Járásban megkérdezettek körében – igen nagyoknak 

tekinthetők. A mintában képviselt súlyuknál sokkal nagyobb arányban voltak a határon átuta-

zók között a 60 éven felüliek, míg fiatal felnőttek (19 – 31 évesek) egyáltalán nem szerepeltek 

közöttük. Ezzel szemben a Sátoraljaújhelyi Járásban válaszolók közül éppen az idősebb korosz-

tály képviseltette magát kevésbé az utazók között és a középkorúak voltak jóval többen. 

19. táblázat: A magyarországi megkérdezettek közül Szlovákiába utazók iskolai végzettség szerinti 

megoszlása 

Szlovákiába utazók iskolai 

végzettsége 

Járás 

Összesen 
Salgótarjáni Sátoraljaújhelyi 

8 általános, vagy kevesebb 10,5% 21,4% 17,6% 

szakmunkás képző 26,3% 41,4% 36,1% 

gimnázium, szakközépiskola 36,8% 25,7% 29,6% 

főiskola, egyetem 26,3% 8,6% 14,8% 

még nem jár iskolába (nincs 

iskolai végzettsége) 0,0% 2,9% 1,9% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

Az utazók iskolai végzettség szerinti megoszlása (19. táblázat) szintén eltér a teljes megkérde-

zett népességétől. A magasabb végzettség ugyanis általában magasabb jövedelemmel is páro-
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sul, s a magasabb jövedelemmel rendelkezők számára sokkal inkább elérhető a külföldi szóra-

kozás, vásárlás, vagy akár csak a látogatás. Megfigyelhető ugyanakkor az is, hogy a közel azo-

nos képzettségi szerkezetű járások lakói közül nagyobb arányban képviseltetik magukat a kül-

földre utazók között a képzettebbek a Salgótarjáni Járásban, míg a Sátoraljaújhelyi Járásban 

szakmunkásképzőt végzetek aránya kimagasló. Ezek a különbségek megmutatkoznak az utazók 

később bemutatott utazási motivációja között is (22. táblázat). 

20. táblázat: A magyarországi megkérdezettek közül Szlovákiába utazók gazdasági aktivitás szerinti 

megoszlása 

Szlovákiába utazók gazdasági akti-

vitása 

Járás 

Összesen 
Salgótarjáni Sátoraljaújhelyi 

Nappali tagozaton tanul 7,9% 2,9% 4,6% 

Egyéni vállalkozó  5,3% 4,3% 4,6% 

Vállalkozás vezetője, tulajdonosa 2,6% 1,4% 1,9% 

Szellemi alkalmazott 13,2% 14,3% 13,9% 

Fizikai alkalmazott 18,4% 41,4% 33,3% 

Gyes, Gyed, htb., munkanélküli stb. 7,9% 7,1% 7,4% 

Nyugdíjas 44,7% 27,1% 33,3% 

Még nem jár iskolába 0,0% 1,4% 0,9% 

Egyéb 0,0% 0,0% 0,0% 

 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

Természetesen az iskolai végzettség szerinti megoszlással összhangban a gazdasági aktivitás 

szerinti megoszlások is jelentős eltéréseket mutatnak a teljes megkérdezett körrel összehason-

lítva20. táblázat). A szignifikánsnak tekinthető csoportok közül a Salgótarjáni Járásban szám-

arányukhoz viszonyítva kevesebb fizikai alkalmazott, viszont jóval több nyugdíjas utazott át 

Szlovákiába. A Sátoraljaújhelyi Járásban ezzel szemben a fizikai alkalmazottak aránya haladja 

meg az átlagost a határon átutazók között, de több volt a szellemi foglalkozásúak aránya is, míg 

viszonylag kevés nyugdíjas látogatott át a határ túloldalára. A többi csoport részesedése viszont 

– sajnálatos módon – nem tekinthető szignifikánsnak. 

21. táblázat: A magyarországi megkérdezettek közül Szlovákiába utazók az utazás módja szerint 

A Szlovákiába utazók által használt 

utazási mód  

Járás 
Összesen 

Salgótarjáni Sátoraljaújhelyi 

Vonat 0,0% 5,4% 3,5% 

Menetrend szerinti helyközi busz 2,4% 0,7% 1,3% 

Helyi közforgalmú közlekedési eszköz 0,0% 1,3% 0,9% 

Személygépkocsi, kis tgk. vezetője 36,6% 32,2% 33,8% 

Kerékpár 0,0% 18,8% 12,1% 

Személygépkocsi, kis tgk. utasa 56,1% 36,2% 43,3% 
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Tehergépkocsi 0,0% 1,3% 0,9% 

Vállalati busz 4,9% 0,0% 1,7% 

Munkába járás megosztott szgk-val 0,0% 1,3% 0,9% 

Egyéb 0,0% 2,7% 1,7% 

 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

A határ túloldalára utazók között a közforgalmú közlekedési eszközzel utazók aránya nem ér el 

szignifikáns értéket (21. táblázat). A határ másik oldalára döntően, az utak 68-92%-ában sze-

mélygépkocsival utaznak a határ mindegyik térségében. A határ túloldalára a belföldön meg-

szokott helyközi utazásokkal összehasonlítva jóval többen utaznak egy-egy személygépkocsi-

ban. A jármű telítettség érezhetően magasabb a Salgótarjáni Járásban, mint a Sátoraljaújhelyi 

Járásban. Ez inkább magyarázható az utazók átlagos életkorával, illetve a viszonylag sok nyug-

díjassal. Ki kell emelni, hogy a Sátoraljaújhelyi Járásban szignifikáns részarányt képviselnek 

azok, akik kerékpárt használtak szlovákiai utazásukhoz, bár ebben valószínűleg közrejátszhat 

az is, hogy a határ két oldalán gyakorlatilag egybeépült a két település. Érdekes módon ugyanez 

Balassagyarmat, vagy akár Salgótarján környékén egyáltalán nem mutatkozott meg. 

22. táblázat: A magyarországi megkérdezettek közül Szlovákiába utazók az utazás indoka szerint 

Szlovákiába utazók utazási indo-

kai 

Járás 
Összesen 

Salgótarjáni Sátoraljaújhelyi 

munkába, vagy onnan haza 2,7% 6,8% 5,5% 

iskolába, vagy onnan haza 0,0% 0,0% 0,0% 

ügyintézés, vagy onnan haza 0,0% 1,4% 0,9% 

vásárlás, vagy onnan haza 21,6% 13,7% 16,4% 

eü. ok, vagy onnan haza 0,0% 0,0% 0,0% 

munkavégzéssel kapcsolatos 2,7% 1,4% 1,8% 

szabadidő eltöltése 48,6% 8,2% 21,8% 

látogatás, vagy onnan haza 18,9% 61,6% 47,3% 

kísérés 5,4% 1,4% 2,7% 

egyéb 0,0% 5,5% 3,6% 

 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

Az utazásokban döntő szerepet játszó személygépkocsi használatot számos okkal magyarázhat-

juk. Ezek között kiemelhető az utazás indoka az utazási időszükségleten, vagy az utazási költ-

ségen stb., túl. Magyarországról – legalábbis a megkérdezettek – alapvetően látogatási és sza-

badidő eltöltéssel kapcsolatos célokból utaznak a Szlovákiába. (22. táblázat) Ezen belül a Sáto-

raljaújhelyi Járásból átutazók alapvetően látogatás céljából, a Salgótarjáni Járás településeiről 

alapvetően szórakozás célból utaztak. 
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23. táblázat: A magyarországi megkérdezettek közül Szlovákiába utazók az utazás gyakorisága szerint 

Szlovákiába utazók utazásainak 

gyakorisága 

Járás 

Összesen 
Salgótarjáni Sátoraljaújhelyi 

Hetente többször 0,0% 5,7% 3,7% 

Havonta többször 34,2% 18,6% 24,1% 

Ritkábban 65,8% 75,7% 72,2% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

Mivel ezek tipikusan olyan utazási indokok, amelyek esetében a közforgalmú közlekedési esz-

közök kötött menetrendjéhez nem szívesen alkalmazkodnak az utazók, érthető, hogy utazásai-

kat alapvetően személygépkocsival bonyolítják le. A fentieken túl szignifikáns arányt képvisel-

tek a Salgótarjáni Járásból vásárlás céljából utazók is. Bár viszonylag sokan utaztak ilyen cél-

ból a határ túlsó oldalára a Sátoraljaújhelyi járásból is, de ezeknek a válaszoknak a gyakorisága 

sajnos nem érte el a szükséges szignifikancia szintet. 

Az utazások gyakoriságában (23. táblázat) megmutatkozó hasonlóságok és különbségek is ösz-

szefüggésbe hozhatók az utazások indokával, valamint a felmért körzet lakosainak foglalkozta-

tási és jövedelmi viszonyaival. A Sátoraljaújhelyi Járásban ugyan megjelent a hetente utazó 

réteg is a mintában, de nagysága nem érte el a szignifikancia szintet. Ezzel szemben a válasz-

adók mintegy ¾-e csak ritkábban, legfeljebb havonta egyszer utazik át Szlovákiába, ezzel 

szemben a Salgótarjáni Járásban megkérdezettek mintegy 1/3-a havonta akár többször is átruc-

can a szomszédos országba. 

Megkérdeztük a térségek lakosságát arról is, hogy van-e olyan hely a másik országban, ahova 

egyáltalán nem jutnak el, vagy csak ritkábban jutnak el, mint ahogyan azt szeretnék. Érdeklőd-

tünk a meghiúsuló utazásokkal kapcsolatban arról is, hogy vajon milyen okok miatt nem tudnak 

annyiszor utazni, mint szeretnének, illetve, hogy milyen jellegű utazásokról (vásárlás, látogatás 

stb.) kénytelenek lemondani. A továbbiakban az ezekre a kérdésekre adott válaszok legfőbb 

jellemzőit foglaljuk össze. 

Az egyes járások és lakosaik eltérő gazdasági helyzete megmutatkozik abban is, hogy mennyi-

en érzik úgy, hogy nem jutnak el valahova a határ túloldalán (24. táblázat), vagy csak ritkábban 

(25. táblázat) annál, mint ahogyan azt szeretnék. 

24. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása a szerint, hogy van-e olyan szlovákiai térség, 

ahova egyáltalán nem jut el 

Van-e olyan hely ahová 

egyáltalán nem jut el 

valamilyen ok miatt 

Járás 

Összesen Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 
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Nem 93,7% 73,1% 77,6% 57,1% 75,1% 

Igen 6,3% 16,9% 12,4% 42,9% 24,9% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Arra a kérdésre ugyanis, hogy nem jutnak el egyáltalán Szlovákiába, csak a Balassagyarmati 

Járásban adtak olyan számban igenlő választ, amelyik nem tekinthető szignifikánsnak. Kima-

gasló, a válaszadók több mint felét elérő volt az erről panaszkodók aránya a Sátoraljaújhelyi 

Járásban, ahol egyébként viszonylag sokan járnak át a határ túloldalára. Talán ezzel is magya-

rázható, hogy nem érzik kielégítőnek a lehetőségeiket. 

25. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása a szerint, hogy van-e olyan szlovákiai térség, 

ahova csak ritkábban jut el, mint ahogyan szeretne 

Van-e olyan hely ahová 

csak ritkábban jut el 

valamilyen ok miatt 

Járás 

Összesen Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

Nem 94,7% 80,7% 75,2% 43,0% 72,9% 

Igen 5,3% 19,3% 24,8% 57,0% 27,1% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Az utazások meghiúsulásában döntően a pénzhiány játszik szerepet, de szignifikáns arányban 

említették a közforgalmú közlekedési kapcsolatok hiányát, illetve főként a Nógrád megyei járá-

sokban az időhiányt is. (26. táblázat)  

26. táblázat: A magyarországi megkérdezettek teljesen meghiúsult utazásai meghiúsulásának indokai 

Szlovákiai utazás meghi-

úsulásának indoka 

Járás 

Összesen Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

Pénzhiány 37,8% 43,4% 42,7% 53,0% 47,3% 

Időhiány 35,1% 15,1% 5,6% 8,0% 11,1% 

Kevés a közforgalmú 

közlekedési kapcsolat 21,6% 22,4% 39,5% 20,5% 25,1% 

Egyéb ok 5,4% 19,1% 12,1% 18,6% 16,5% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Érdekes módon a közforgalmú közlekedési kapcsolatok hiányát kevésbé érezték fontosnak a 

Salgótarjáni Járásban, mint akár a pénz, akár az idő hiányát. A pénzhiány elsősorban a Sátoral-

jaújhelyi Járás válaszadói között volt meghatározó, bár mindenhol erre panaszkodtak legin-

kább. 
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A részben meghiúsult utazások indokainak megoszlása (27. táblázat) nagyon hasonló a tényle-

gesen megvalósult utazásokéhoz. Úgy tűnik tehát, hogy az utazási motivációkat nem befolyá-

solják azok a tényezők, amik a tényleges és az esetleg meg nem valósuló igények között fe-

szülnek. Különbség annyiban látható, hogy a meg nem valósult utazások között szignifikáns 

mértékben jelennek meg már a vásárlási célú utazások. További eltérés, hogy a preferált látoga-

tási, illetve szabadidő eltöltésével kapcsolatos utazások aránya a meg nem valósult utazások 

között a ténylegesen megvalósuló utazásokon belüli részaránynál nagyobb. A problémák sú-

lyosságának megítélése sokkal inkább függ a megkérdezettek anyagi viszonyaitól, attól, hogy 

rendelkezésükre áll-e személygépkocsi az utazásaik lebonyolításához. 

27. táblázat: A magyarországi megkérdezettek részben meghiúsult utazásai meghiúsulásának indokai 

Szlovákiai utazás meg-

hiúsulásának indoka 

Járás 

Összesen Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

Pénzhiány 41,9% 47,7% 37,2% 51,0% 47,0% 

Időhiány 35,5% 21,1% 8,0% 8,0% 11,6% 

Kevés a közforgalmú 

közlekedési kapcsolat 16,1% 12,8% 44,5% 25,1% 26,8% 

Egyéb ok 6,5% 18,3% 10,2% 16,0% 14,6% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

A közforgalmú közlekedési kapcsolatok mennyiségének hiánya elsősorban az egyébként is 

inkább személygépkocsival utazó megkérdezetteket zavarja, illetve gátolja abban, hogy több-

ször keressék fel a másik országot (28. táblázat).  

28. táblázat: Személygépkocsival rendelkező magyarországi megkérdezettek utazásai meghiúsulásának, 

vagy ritkábban lebonyolításának indokai 

Indok 

Járás 

Összesen 
Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

Pénzhiány 39,6% 33,3% 26,4% 40,7% 36,0% 

Időhiány 33,3% 30,2% 14,3% 16,7% 20,9% 

Kevés a közforgalmú 

közlekedési kapcsolat 22,9% 25,0% 46,2% 25,4% 29,3% 

Egyéb ok 4,2% 11,5% 13,2% 17,2% 13,7% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Szerepet játszhat ebben az is, hogy a személygépkocsival nem rendelkezők több mint fele 

pénzhiány miatt nem utazik. Közöttük egyébként elenyésző azok aránya, akik időhiányra pa-
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naszkodtak, amikor arról kérdeztük őket, hogy miért nem utaznak, vagy miért csak ritkábban 

utaznak a szomszédos országba (29. táblázat). 

29. táblázat: Személygépkocsival nem rendelkező magyarországi megkérdezettek utazásai meghiúsulá-

sának, vagy ritkábban lebonyolításának indokai 

Indok 

Járás 

Összesen 
Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

Pénzhiány 40,0% 54,7% 36,3% 56,9% 51,6% 

Időhiány 40,0% 14,1% 5,0% 2,8% 6,2% 

Kevés a közforgalmú 

közlekedési kapcsolat 10,0% 7,8% 47,5% 22,2% 24,9% 

Egyéb ok 10,0% 23,4% 11,3% 18,1% 17,3% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

A kívánatosnál ritkábban megvalósuló utazások között (31. táblázat) is a különböző utazási 

indokok súlya – hasonlóan az egyáltalán meg nem valósuló utazásokhoz (30. táblázat) – gya-

korlatilag megegyezik a ténylegesen lebonyolódó utazásokéval. 

Elmondható, hogy minden régió lakossága nagyrészt a szabadidős utazásokat „halasztja”, ezek-

ről mond le véglegesen, vagy időlegesen. Még nagyobb a látencia a látogatási célú utazások 

esetében is, hiszen a nehezebb gazdasági helyzet egyben az emberi kapcsolatokat is rombolja. 

A határ túlsó oldalán rokoni kapcsolatokkal rendelkező válaszadók igen nagy számban említet-

ték ugyanis, hogy a látogatási célú utazásokat is – legalábbis a lelki igényekhez viszonyítva – a 

kívánatosnál kisebb arányban tudják megvalósítani. 

30. táblázat: A magyarországi megkérdezettek teljesen meghiúsult utazásai indokok szerint 

Teljesen meghiúsult uta-

zás indoka 

Járás 

Összesen Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

munkába 0,0% 0,0% 2,4% 0,4% 0,9% 

iskolába 0,0% 1,7% 4,8% 0,0% 1,9% 

ügyintézés 21,4% 4,4% 10,6% 1,1% 5,7% 

vásárlás 7,1% 8,9% 15,0% 2,6% 8,2% 

egészségügyi okból 10,7% 4,4% 15,5% 10,1% 10,3% 

munkavégzéssel kapcs. 3,6% 2,8% 4,3% 1,1% 2,6% 

szabadidő eltöltése 21,4% 33,9% 13,5% 37,5% 28,6% 

látogatás 28,6% 35,6% 23,7% 44,6% 35,2% 

kísérés 7,1% 1,1% 7,7% 0,0% 2,9% 

egyéb 0,0% 7,2% 2,4% 2,6% 3,7% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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S természetesen vannak olyan ügyintézéssel kapcsolatos, illetve egészségügyi okokból lebo-

nyolított utazások is, amelyeket halasztani kénytelenek a térség lakói. Ezeken kívül az Ózdi 

Járás lakosai még vásárlási célú utazásokat sem olyan mennyiségben valósítanak meg, mint 

amennyiszer szeretnének emiatt átutazni Szlovákiába. A többi indok gyakorisága viszont nem 

éri el a figyelembe vehető arányt. 

31. táblázat: A magyarországi megkérdezettek részben meghiúsult utazásai indokok szerint 

Részben meghiúsult uta-

zás indoka 

Járás 

Összesen Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

munkába 0,0% 0,7% 2,9% 0,0% 1,0% 

iskolába 0,0% 0,7% 3,9% 0,3% 1,4% 

ügyintézés 15,0% 4,4% 14,7% 3,8% 7,4% 

vásárlás 5,0% 8,8% 13,7% 3,5% 7,5% 

egészségügyi okból 10,0% 3,6% 14,2% 5,8% 7,9% 

munkavégzéssel kapcs. 0,0% 1,5% 4,9% 0,9% 2,1% 

szabadidő eltöltése 25,0% 38,7% 8,8% 39,2% 29,9% 

látogatás 40,0% 34,3% 25,5% 43,3% 36,3% 

kísérés 5,0% 1,5% 8,8% 0,0% 3,0% 

egyéb 0,0% 5,8% 2,5% 3,2% 3,4% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

A megvalósult utazások között a vizsgált magyarországi járásokból utazók számára a legfonto-

sabb szlovákiai úti célok Borsi, Kassa és Losonc voltak, de említésre méltó még 

Bodrogszerdahely, Fülek és Sátorosbánya is. Az utazási relációk között a legfontosabbak a kö-

vetkezők: 

 Sátoraljaújhely – Borsi, 

 Sátoraljaújhely – Kassa, 

 Salgótarján – Losonc, 

 Sátoraljaújhely – Bodrogszerdahely, 

 Salgótarján – Fülek és 

 Salgótarján - Sátorosbánya. 

A többi relációban az utazások száma elenyésző volt. 

5.1.3. A megkérdezettek kerékpáros közlekedési szokásainak jellemzői 

Felmérésünkben kitértünk a vizsgált körzetek lakosságának kerékpározási és kirándulási szoká-

sainak megismerésére is. A következőkben az ezeket feltáró kérdésekre adott válaszokat, illetve 

az azokból levonható következtetéseket ismertetjük. 

A legfontosabb megállapításunk az, hogy a magyar – szlovák határ közelében fekvő járások 

lakói általában nem szoktak kerékpárral kirándulni. A Balassagyarmati Járás lakói közül a ke-
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rékpárt esetleg kirándulás céljára is igénybe vevők aránya összességében is alig éri el a megkí-

vánt szignifikancia szintet. A különböző jellegű kerékpáros kirándulásokon résztvevők megkü-

lönböztetése (rövidebb, családdal, vagy gyerekekkel megtett kirándulások, illetve több napos 

kerékpár túrákon való részvétel szerint) pedig csak a Salgótarjáni és az Ózdi Járásban megkér-

dezettek körében volt lehetséges. A Sátoraljaújhelyi Járásban a rövidebb, lazább, illetve a spor-

tosabb (többnapos túra, illetve intenzív, sportos jellegű kerékpározás összevontan) kerékpáro-

zást választók csoportja különböztethető meg. Leginkább a Salgótarjáni Járásban megkérdezet-

tek hódolnak szabadidejükben a kerékpározásnak, a megkérdezettek majdnem fele kirándul 

biciklivel is, de a Sátoraljaújhelyi és Ózdi Járás lakosainak egy része (harmada, negyede) is 

szívesen kerekezik (32. táblázat). 

32. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása kerékpáros kirándulási szokásaik alapján 

Indok 

Járás 

Összesen Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

Rövidebb szakaszok 3,2% 38,6% 19,5% 28,6% 22,4% 

Túrázás több nap alatt 0,2% 7,1% 4,9% 2,6% 3,6% 

Intenzív, sport jelleggel 2,4% 0,5% 0,5% 2,6% 1,6% 

Nem kirándul 94,2% 53,8% 75,0% 66,2% 72,4% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

A kerékpárral kirándulók szokásait további négy szempont alapján is vizsgáltuk: 

 Milyen szempontok vezérik őket útvonaluk megválasztása során; 

 Hajlandóak-e kitérőt is tenni valamilyen érdekesség, látványosság miatt; 

 Hajlandóak-e a hosszabb útvonalat választani azért, hogy kényelmesebb legyen a kere-

kezés; 

 Milyen szolgáltatások iránt mutatkozik igény részükről. 

A továbbiakban ezekre a kérdésekre adott válaszaikat elemezzük. 

Egyértelműen megállapítható, hogy a megkérdezettek mindegyik járásban első sorban a látni-

valók alapján választják meg kerékpáros kirándulásaik útvonalát. Van ahol kiemelkedően ez a 

legfontosabb szempont (Salgótarjáni Járás), van ahol viszonylag kiegyenlítettebb válaszokat 

kaptunk a másik két fontos szemponttal (domborzati viszonyok és a biztonságos közlekedés) 

összehasonlítva (Ózdi Járás). Megállapítható az is, hogy a domborzati viszonyok a Salgótarjáni 

és a Sátoraljaújhelyi Járásokban megkérdezettek körében szignifikánsan fontosabbak, mint a 

biztonságos közlekedés, a másik két járásban a két szempont súlya közötti eltérés korántsem 

ilyen jelentős. Tanulmányunknak nem tárgya, de mindenképpen figyelemre és mélyebb vizsgá-

latokra méltó ez az attitüdbeli eltérés! (33. táblázat) Az út menti szolgáltatások léte viszont jó-

val kisebb jelentőséggel bírnak az útvonal megtervezésekor. 

33. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása kerékpáros útvonal választási szokásaik alap-

ján 
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Útvonal választás szem-

pontjai 

Járás 

Összesen 
Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

Domborzati viszonyok 23,6% 24,3% 26,6% 26,2% 25,5% 

Látnivalók 41,7% 53,5% 32,8% 49,7% 46,0% 

Biztonságos közlekedés 20,8% 15,5% 26,6% 17,0% 19,3% 

Út menti szolgáltatások 13,9% 6,8% 14,0% 7,1% 9,2% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Az útvonal választás szempontjai között kiemelkedő szerepet játszó látnivalók még inkább 

szembe szökőek akkor, ha csak azt kérdeztük, hogy hajlandóak-e kitérőt is beiktatni program-

jukba valamilyen látványosság megtekintése érdekében. (34. táblázat) A Nógrád megyében 

megkérdezetteknek csak alig valamivel több, mint 1/10-e nyilatkozott úgy, hogy nem hajlandó 

kitérőt tenni valamilyen látványosság érdekében, ezzel szemben arányuk Sátoraljaújhelyen és 

környékén már 1/5, míg az Ózdi Járásban megkérdezettek körében már majdnem 4/10. A meg-

kérdezettek iskolai végzettsége, foglalkozási státusa ezt az eltérést nem magyarázza, tehát a 

különbségek okaként mást kell keresni. Mivel tanulmányunk tárgyán ez a kérdés már túlmegy, 

így csak felhívjuk a figyelmet a jelenségre. 

34. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása látványosság érdekében kitérőt vállalás alap-

ján 

Hajlandó-e kitérőt tenni 

valamilyen látványosság 

érdekében? 

Járás 

Összesen 
Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

Igen 88,2% 88,1% 62,3% 78,4% 79,4% 

Nem 11,8% 11,9% 37,7% 21,6% 20,6% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Az előzőnél sokkal vegyesebb a kép, ha azt vizsgáljuk, hogy hajlandók-e kitérőt tenni a meg-

kérdezettek azért, hogy kényelmesebben haladhassanak. (35. táblázat) A domborzatilag talán 

leginkább tagolt Salgótarjáni Járásban megkérdezettek körében ez ügyben kiegyenlítettek vol-

tak a válaszadók. Ezzel szemben Sátoraljaújhely térségében 4 megkérdezettből 3 inkább hosz-

szabb utat választ azért, hogy kényelmesebben haladjon. Általában azonban megállapítható, 

hogy van szerepe a kényelmes haladást biztosító feltételek meglétének, hiszen nagyobb arány-

ban hajlandók a megkérdezettek emiatt akár hosszabb utat is megtenni. 

35. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása kényelem iránti igényük alapján 

Hajlandó-e hosszabb Járás Összesen 
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utat megtenni a kényel-

mesebb haladás érdeké-

ben? 

Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

Igen 67,6% 49,8% 60,1% 75,0% 61,2% 

Nem 32,4% 50,2% 39,9% 25,0% 38,8% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

S végül nézzük az út menti szolgáltatások iránti igények megoszlását (36. táblázat). Annak elle-

nére, hogy messze nem ezek képviselik a legfontosabb szempontokat egy-egy kerékpáros ki-

rándulás útvonalának megválasztásakor, nem elhanyagolható a szerepük abban, hogy a túra 

valóban kikapcsolódást nyújtson az azon résztvevőknek. A kerékpáros pihenőhelyek és az ét-

kezési lehetőségek tekinthető a két legfontosabb, általában nagyjából azonos súllyal szereplő 

igénynek. A Salgótarjáni és a Sátoraljaújhelyi Járásban megkérdezettek körében az élelmiszer 

bolt, a Balassagyarmati Járásban megkérdezettek között pedig a környékről megszerezhető in-

formációk iránti igény marad el a többiekétől. A szállás lehetőségek és a kerékpár szerviz iránti 

igény általában kevésbé fontos, mint az előzőekben említett szolgáltatások a kerékpáros túra 

útvonalán. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a megkérdezettek általában a családdal, 

gyerekekkel indulnak útra kerékpárral, rövidebb időtartamú kirándulásokra. 

36. táblázat: A magyarországi megkérdezettek megoszlása út menti szolgáltatások iránti igényük alapján 

Igényelt út menti szolgál-

tatások 

Járás 

Összesen Balassa-

gyarmati 
Salgótarjáni Ózdi 

Sátoralja-

újhelyi 

Pihenő 24,1% 30,2% 23,5% 31,8% 24,1% 

Étkezési lehetőség 24,1% 22,9% 23,3% 28,4% 24,1% 

Szerviz 7,5% 6,9% 8,2% 8,2% 7,5% 

Élelmiszerbolt 18,8% 6,0% 15,6% 7,6% 18,8% 

Információ a környékről 12,0% 25,1% 18,4% 19,9% 12,0% 

Szállás 13,5% 9,0% 11,0% 4,1% 13,5% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.2. HÁZTARTÁS FELVÉTEL SZLOVÁKIÁBAN 

5.2.1. A minta jellemzői 

A háztartás felmérések lebonyolítása eltérő módszerekkel lehetséges (közvetlen kikérdezés, 

online kérdőívek, kérdőívek levélben). A projekt céljaira a lakosság közvetlen megkeresését 

választottuk. Egy kérdőív egy háztartást fed le. 

Az alkalmazott kérdőív három részből állt. Az első, „A“ rész tartalmazza a háztartás adatait 

(cím, a háztartás tagjainak száma stb.). A háztartás egyes tagjainak adatait a kérdőív második 

részében - a "B" részben – bontottuk ki. A legfontosabb rész a harmadik - "C", ahol le kellett 

írni a lakosság közlekedési szokásait a nap folyamán (utazások száma, az út kezdete és vége, a 

használt közlekedési eszköz,...) A kikérdezett háztartások száma a 37. táblázatban található. 

37. táblázat: Megkérdezett háztartások száma  

Járás Kérdőívek szá-

ma 

 

 

da-

rab 

% 

Eperjes (Prešov) PO 1 0,1% 

Szobránc (Sobrance) SO 2 0,2% 

Kassa (Košice) I KE 6 0,5% 

Losonc (Lučenec) LC 265 22,1% 

Léva (Levice) LV 2 0,2% 

Nagymihályi (Michalovce) MI 21 1,7% 

Poltár PT 44 3,7% 

Nagyrőce (Revúca) RA 4 0,3% 

Rimaszombat (Rimavská Sobota) RS 268 22,3% 

Rozsnyó (Rožňava) RV 25 2,1% 

Senica SE 1 0,1% 

Tőketerebes (Trebišov) TV 266 22,1% 

Nagykürtös (Veľký Krtíš) VK 296 24,6% 

Összesen 1201 100,0% 

A kérdőíveket oktatásban részesült kérdezőbiztosok segítségével töltötték ki a Losonci 

(Lučenec), Rimaszombati (Rimavské Sobota), Tőketerebesi (Trebišov) és Nagykürtösi (Veľký 

Krtíš) járásokban, ahol a legnagyobb részarányban töltötték ki a kérdőíveket.  Az összesen 

1201 kérdőívből a szóban forgó járásokban 1095 ezekből a járásokból származik (91,2 %). 
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5.2.2. Az "A" rész - háztartások kiértékelése 

Az "A" részben megtalálható adatok a háztartások alapvető információit tartalmazzák. A cél a 

háztartás helyzetének, és a közlekedési módok használatának leírása. A kérdőív részét képezik 

a mobilitás problémáinak leírása az adott régióban, járásban. 

38. táblázat: Közlekedési eszközök tulajdonlása 

Használt özlekedési eszközök mennyiség [db] 

Kerékpár 2230 55% 

Motorkerékpár 257 6% 

Személygépkocsi 1465 36% 

Haszongépjármű 39 1% 

Tehergépkocsi 30 1% 

egyebek 59 1% 

A közlekedési eszköz tulajdonlást a vizsgált járásokban a 40. ábra és a 38. táblázat mutatja. 

 
40. ábra: Közlekedési eszközök tulajdonlása az értékelt járásokban 

 A 41. ábra mutatja a háztartások egyes típusainak részarányait lakóhely szerint. Az összes 

vizsgált járásban dominál a családi ház tulajdonlása - csaknem 60 %. 
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41. ábra: Lakhely százalékos kifejezése az értékelt járásokban 

A következő részben azon kérdésekre adott válaszok szerepelnek, amelyek célja a konkrét mo-

bilitási problémák leírása volt. A kérdésre: 

"Hogyan értékeli lehetőségeket a helyközi közlekedés jelenlegi helyzetében - van az Ön régió-

jában olyan helyszín, melybe valamilyen oknál fogva egyáltalán nem jut el?" 

a lakosok csaknem 64% válasza „NEM“ (764 válasz), 36% „IGEN“ (433 válasz) volt. Az ösz-

szes pozitív válaszhoz a következő kérdések voltak sorolva: 

Amennyiben a válasz "igen", mondja el az okot (42. ábra és 43. ábra): 

 
42. ábra: Meg nem valósult utazások okainak százalékos kifejezése az értékelt járásokban, miért nem 

tudta megvalósítani: 1 - pénzhiány, 2 - időhiány, 3 - kevés tömegközlekedési járat, 9 - egyéb ok 
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43. ábra: Meg nem valósult utazások céljainak százalékos kifejezése az értékelt járásokban: 1- munka-

helyre, 2 - iskolába, 3 - magán-ügyintézés, 4 – bevásárlás, 5 - egészségügyi ok, 6 - munkaügyi ügyinté-

zés, 7- szabadidő, 8 – látogatás, 9 –egyéb 

A következő, 44. ábra a Salgótarján régiójába irányuló utazások arányát mutatja a meg nem 

valósult utazásokhoz viszonyítva.  

 
44. ábra: Utazások megvalósítása Salgótarján régiójába 

A felmérés adatai alátámasztják, hogy a lakosság 64%-a a tömegközlekedés jelenlegi állapotát 

elégségesnek tartja célja elérése szempontjából. A fennmaradó 36% elsősorban a járatok ala-
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csony számára mutat rá. A „meg nem valósult“ utazások céljaiként „szabadidő“ 

és „bevásárlás“válaszokat adták. 

5.2.3. A "B" rész kiértékelése - lakosság  

A "B" részben megtalálható adatok alapvető információkat tartalmaznak a lakosokról. A cél a 

társadalmi-gazdasági helyzet, a közlekedési lehetőségek, és közlekedési szokások leírása. 

  

45. ábra: A lakosság gazdasági aktivitása az értékelt járásokban 

A 45. ábra a lakosság százalékos eloszlását mutatja a kérdéses területen gazdasági aktivitásuk 

alapján. Az adatok a munkahellyel rendelkező lakosság (körülbelül 41 %) és diákok dominan-

ciájára mutatnak rá.  

A következő részben értékeljük ki a munkahelyre vezető út időtartamát és a bejárás rendszeres-

ségét a kérdéses területen.  
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46. ábra: Az utazás időtartama és bejárás rendszeressége a vizsgált területen 

A 46. ábra a lakóhelytől számított 5 km-es körön belüli munkahelyre tartó utazások nagyobb számára 

mutat rá. 

 

47. ábra: Munkahelyre történő bejárás rendszeressége a kérdéses területen 

A munkahelyre a lakosság 84%-a naponta rendszeresen, 12%-a pedig rendszertelenül jár be 

munkába. A lakosság 4 %-ának hetente van hivatásforgalmi célú útja. 

47. ábra közlekedési eszközök használatát mutatja munkahelyre történő bejáráshoz százalékban 

kifejezve. A kutatási eredmények közül egyértelműen a személygépkocsival megvalósult uta-

zások dominálnak (39% - 50%). A következő csoport, akik a kombinált közforgalmú tömeg-

közlekedést használják (elsősorban Losonc és Nagykürtös), ezt követően a vasúti közlekedést 

(Poltár és Tőketerebes). 
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48. ábra: Közlekedési eszköz használatának százalékos megoszlása munkahelyre történő utazásoknál 

A kérdéses területen zajló közlekedési viszonyok megértéséhez vizsgálni kellett a munkahely 

elhelyezkedését a lakóhelytől. A megkérdezettek csak 1%-a adott meg magyarországi munka-

helyet. A kerékpáros utak 5%-os részaránnyal képviseltetik magukat (48. ábra és 49. ábra). 

 

49. ábra: A kérdőívben feltüntetett munkahelyek helyszínének aránya a kérdéses területen 
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50. ábra: A kérdőívben feltüntetett munkahely helyszínének aránya az értékelt járásokban a lakhely 

járásának vonatkoztatásában 

A munkahelyek helyszínének pontosabb meghatározásából egyértelmű, hogy a Magyarorszá-

gon dolgozók legnagyobb aránya a tőketerebesi Járásban (Trebišov) (2%) él (50. ábra). 
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5.2.4. A "C" rész kiértékelése - a lakosság utazásai 

A "C" részben megtalálható adatok alapvető információkat tartalmaznak a lakosok napi közle-

kedési szokásaikról. A cél a lakosság közlekedési viselkedésének leírása a kérdéses területen 

(39. táblázat, 40. táblázat, 41. táblázat). 

39. táblázat: Utazási viszonylatok az értékelt területen (utazások száma) 

Kiindulás / Cél HU LC PT RS TV VK SK egyéb Külföld Összesen 

HU 4 4 0 11 18 29 1 0 67 

LC 3 1238 77 21 0 37 25 5 1406 

PT 0 82 59 4 0 1 6 1 153 

RS 12 22 3 1455 0 0 22 0 1514 

TV 20 0 0 0 1228 0 91 9 1348 

VK 29 37 1 0 0 1524 49 7 1647 

SK egyéb 2 26 5 21 86 35 260 2 437 

Külföld 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Összesen 70 1411 146 1512 1332 1626 454 24 6575 

40. táblázat: Az utazások irányának százalékos kifejezése az értékelt járások tekintetében 

Kiindulás / Cél HU LC PT RS TV VK SK egyéb Külföld Összesen 

HU 6% 6% 0% 16% 27% 43% 1% 0% 100% 

LC 0% 88% 5% 1% 0% 3% 2% 0% 100% 

PT 0% 54% 39% 3% 0% 1% 4% 1% 100% 

RS 1% 1% 0% 96% 0% 0% 1% 0% 100% 

TV 1% 0% 0% 0% 91% 0% 7% 1% 100% 

VK 2% 2% 0% 0% 0% 93% 3% 0% 100% 

SK egyéb 0% 6% 1% 5% 20% 8% 59% 0% 100% 

Külföld 0% 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

41. táblázat: Az utazások irányának százalékos kifejezése a teljes terület vonatkozásában 

Kiindulás / Cél HU LC PT RS TV VK SK egyéb Külföld Összesen 

HU 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

LC 0% 19% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 21% 

PT 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

RS 0% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 23% 

TV 0% 0% 0% 0% 19% 0% 1% 0% 21% 

VK 0% 1% 0% 0% 0% 23% 1% 0% 25% 

SK egyéb 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4% 0% 7% 

Külföld 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 100% 
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A fenti táblázatok a közlekedési kapcsolatokat mutatják be a kérdéses területen. A háztartás 

felmérés egyik legfontosabb kérdéséről van szó. A 39. táblázat mutatja az összes leírt rendsze-

res utazást (összes 6.575 utazás). Ezekből mindössze csak 67 indult Magyarország felől, és 70 

Magyarországra. A fentiekből kitűnik, hogy a rendszeresen utazóknak csak 1%-a esetében Ma-

gyarország a kiindulási, vagy célállomás.  A legjelentősebb határokon átnyúló kapcsolat a 

nagykürtösi (Veľký Krtíš - VK) és tőketerebesi (Trebišov - TV) járásokban van (51. ábra).  

 

51. ábra: Utazások céljárásainak százalékos kimutatása 

42. táblázat: A lakosság mobilitása az értékelt járásokban 

Járás  Utak száma Személyek száma Mobilitás 

Losonc (Lučenec) LC 1340 751 1,78 

Poltár PT 228 139 1,64 

Rimaszombat (Rimavská Sobota) RS 1518 702 2,16 

Tőketerebes (Trebišov) TV 1407 847 1,66 

Nagykürtös (Veľký Krtíš) VK 1737 811 2,14 

SK egyéb 271 154 1,76 

Összesen 6501 3404 1,91 

A 42. táblázat mutatja a mobilitás összesítet értékét – egy személy utazásainak száma egy na-

pon belül. A lakosság átlagos mobilitása a kérdéses területen 1,91. Ezek a lakhely közvetlen 

közelében lebonyolított rövid utazásokról, és nincs hatásuk azokra az adatokra, amelyek a ma-

gyar-szlovák kapcsolatokat írják le. 
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52. ábra: Az összes forrás- és célutazás aránya 

Az 52. ábra a forrás- (járásból kiáramló) és cél- (járásba tartó) utazásokat mutaja, amiket táblá-

zatos formában a 43. táblázat és a 44. táblázat tartalmaz. 

43. táblázat: A forrásutak céljainak százalékos kifejezése 

 Járás/cél mun-

kába 

isko-

lába 

haza gazdasági 

tevékenységű 

(szolgálati) 

utak 

magán-

ügyintézés 

bevásárlások, 

szolgáltatások, 

étkezés 

láto-

gatás

ok 

sport, üdülés, 

kultúra 

kombi-

náció 

F
o

rr
á

su
ta

k
 

HU 14% 11% 4% 0% 1% 50% 6% 9% 4% 

LC 20% 27% 46% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 

PT 17% 3% 77% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 

RS 22% 13% 44% 0% 4% 9% 2% 4% 1% 

TV 22% 15% 50% 1% 4% 8% 2% 1% 0% 

VK 21% 10% 46% 2% 5% 9% 5% 2% 0% 

SK egyéb 29% 20% 29% 4% 9% 3% 4% 1% 0% 

44. táblázat: A célutak céljainak százalékos kifejezése 

 Járás/cél mun-

kába 

isko-

lába 

haza gazdasági 

tevékenységű 

(szolgálati) 

utak 

magán-

ügyintézés 

bevásárlások, 

szolgáltatások, 

étkezés 

láto-

gatás

ok 

sport, üdülés, 

kultúra 

kombi-

náció 

C
é
l-

u
ta

k
 

HU 3% 3% 90% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 

LC 19% 23% 50% 1% 2% 2% 1% 2% 0% 

PT 36% 38% 23% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 

RS 23% 13% 42% 1% 4% 9% 2% 4% 1% 

TV 24% 16% 44% 1% 3% 8% 2% 1% 0% 

VK 22% 12% 40% 2% 6% 10% 6% 2% 1% 

SK egyéb 14% 8% 62% 2% 8% 3% 1% 1% 0% 
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Külön-külön értékeltük a járásból, régióból és járásba, régióba lebonyolított utazásokat indokuk 

szerint. A legnagyobb részarányt a "hazaút" képviseli, ezt követik a "munkába" és az "iskolába" 

utazások, majd a "bevásárlási, és egyéb szolgáltatás igénybevétele” célú utazások (53. ábra). 

 
53. ábra: A szállítási munka megosztása 

A 53. ábra a "személygépkocsi" használat viszonylag magas arányát jelzi a Magyarországra 

megtett utazások esetében. Az összes, a kutatásban feltüntetett útból a kerékpáros közlekedés 

részaránya 10 % volt.  

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

U
ta

zá
so

k 
sz

ám
a

Óra
HU LC PT RS TV VK Egyéb SK Külföldi  

54. ábra: Utazások gyakoriságának napi alakulása az értékelt járásokban 

Az 54. ábra az utazások napon belüli gyakoriságának alakulását mutatja az vizsgált járásokban. 

A reggeli csúcsidőszak szinte az összes járásraban azonosan 06:30 és 08:00 között zajlik le. A 

délutáni csúcsidőszak 15:00 – 17:00 közötti időszakra tehető, kivéve a Losonci járást. 
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55. ábra: Utazási idők összesített kifejezése az értékelt járásokban 

A 55. ábra a becsült utazási idő megoszlását mutatja. A legnagyobb részarányt a 30 percig tartó 

utazások alkotják.  

 
56. ábra: Magyarországi célú utazások számossága 

Az 56. ábra ismét az összes Magyarországra tartó rendszeres utazások alacsony számára mutat 

rá. Hasonlóan a munkahelyre tartó utazásokhoz, a legnagyobb részarányú utazás a nagykürtösi 

(Veľký Krtíš) és tőketerebesi (Trebišov) járásokban van feltüntetve. 
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5.3. INTERJÚK 

A projekt egyik előkészítő tevékenysége volt, hogy a magyar-szlovák határon átnyúló kerékpá-

ros útvonaltervező létrehozásához szükséges, jelenleg már működő, vagy még a tervezés fázi-

sában lévő kerékpáros útvonaltervezők működését megismerjük. Ennek érdekében tapasztalat-

szerző megbeszéléseket folytattunk az ügyben már korábban fejlesztéseket folytató, illetve a 

projektünk eredményeit a jövőben hasznosítani tudó szervezetek képviselőivel. 

Az interjúk másik célja olyan ismeretek, igények és vélemények összegyűjtése volt, amelyek 

elengedhetetlen feltételei egy jól működő útvonaltervező rendszer létrehozásának. Ebből a cél-

ból három kerékpáros közlekedéssel foglalkozó cég képviselőjével készítettük interjút. A meg-

beszélések előzményeként az érintettek részére a következő tájékoztató anyagot küldtük el a 

projektről: 

„Intézetünk az Európai Unió által finanszírozott, Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program keretében dolgozik a TRANSHUSK+ elnevezésű projekten, melyben 

egy határon átnyúló információs megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében és az útvonal-

tervező fejlesztésében vesz részt, valamint ellátja a vezető partner feladatait. A további projekt-

partnerek, a szlovák IPP a térképi információs rendszerek fejlesztésére (GIS), míg a Nyugat-

Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. döntően a kerék-

páros intermodalitás kérdéseire koncentrál, ezen tevékenységek sikeres végrehajtásáért vállal 

felelősséget. 

Az egyes stakeholderekkel folytatott interjúk kiváló lehetőséget adnak a projekt által biztosított 

források optimális és reális felhasználására, hogy a tervezett intézkedések valóban hasznosak, 

fenntarthatóak legyenek, és mindenekelőtt megvalósításra kerüljenek. 

A kerékpáros turizmus alábbi aspektusaival kapcsolatban várjuk véleményét, tapasztalatait, 

javaslatait az interjú során: 

a) határon átnyúló kerékpáros turizmus jelenlegi helyzete, pozitív és negatív tapasztalatok 

b) kerékpárosok tájékoztatása és annak gyakorlata, 

c) nemrég befejezett, jelenleg is futó vagy várhatóan kezdődő fejlesztési projektek a határ 

menti kerékpáros infrastruktúrában, 

d) a szóban forgó projekt létjogosultsága, mik azok a feltételek, tulajdonságok, feature-ök, 

amik elvárhatóak lennének egy ilyen útvonaltervezőtől, 

e) külföldi példák hasonló, határon átnyúló útvonaltervezőre.” 

A megbeszélések eredményeit, az ott elhangzottak alapján levonható tapasztalatokat a követke-

zőkben ismertetjük. 
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5.3.1. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 

Résztvevők:  

 A KKK részéről Berencsi Miklós – osztályvezető 

 A KTI részéről Serbán Viktor – tudományos segédmunkatárs és Németh András – gya-

kornok 

Helyszín: KTI Közlekedéstudományi Intézet, 1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5. 

Időpont: 2014.08.05 10:00 

 

A KTI képviselői egy rövid tájékoztató keretén belül ismertették a TRANSHUSK PLUS pro-

jekt során elvégzendő feladatokat és célokat a KKK jelen lévő képviselőjével.  

A KKK képviselője felsorolta a magyar-szlovák határ mentén jelenleg meglévő és kiemelkedő 

fontosságú kerékpáros infrastruktúra elemeket (EUROVELO 6, Abaúj-hegyközi régió új ke-

rékpáros útvonalai), melyek nyomvonal feltárásában és kiépítésében folyamatosan tevékeny 

részt vállal a KKK.  

A kerékpáros fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítanak a Duna két oldalán haladó kerék-

párutak esetében a szlovák féllel való folyamatos egyeztetésekre, mivel ezen útvonalak egya-

ránt fontos szerepet játszanak az adott ország kerékpáros turizmusában is.  

Az OTrT (Országos Területrendezési Terv) frissítése alapján egy új útvonal valósul meg Kéked 

– Gönc – Bózsva – Pálháza viszonylatban, mely az EUROVELO 11 út kiegészítéseként jön 

majd létre. 

A KKK képviselője fontosnak tartja a háztartási interjúk során megkérdezni a kerékpáros inf-

rastruktúra igénybe vételének gyakoriságát és célját (a KKK által használt kérdőíveket elküldi 

elektronikus formában). 

A KKK által fejlesztett Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KENYI) jelenlegi állapotában, or-

szágos szinten 30%-os készenlétben van, a teljes körű országos lefedettség 2015 tavaszára vár-

ható. A rendszer kiépítéséhez szükséges adatfelvételek folyamatosak, valamint a jelenlegi fá-

zisban az útvonaltervező szoftver fejlesztése (gráfok kialakítása) zajlik. 

A megbeszélés során, a kölcsönös együttműködés érdekében, a KKK képviselőjétől később e-

mail formájában a Szlovákiában hasonló kerékpáros infrastruktúrafejlesztéssel foglalkozó cé-

gek, illetve egy EUROVELO koordinátor közvetlen elérhetőségeit is megkapjuk, melyeket a 

projekt során a szlovák partner (IPP) rendelkezésére bocsájtunk, kapcsolatfelvétel céljából. 

A kerékpáros útvonaltervező kialakításakor fontos az útvonal részletes paraméterezése, hogy a 

program később a célnak legmegfelelőbb útvonalat válassza ki (leírás, nehézségi fok, hossz, 

domborzati szintkülönbségek), annak függvényében, hogy az illető kerékpáros milyen célból 

utazik.  
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Az egyik legfontosabb paraméternek a magasságkülönbség figyelembe vételét tartja, különös 

tekintettel a 6%-osnál meredekebb emelkedőkre. A hivatásforgalom esetében az útvonalterve-

zéskor választható feltételek alapján tervezzen, ahol a gyorsabb eljutás a főbb szempont. 

Az útvonaltervező egyik további lényeges szegmense kell hogy legyenek a kerékpáros-barát 

szolgáltatások (vendéglátó egységek, szállás, szerviz, stb.), valamint lehetőségként felmerülhet 

a hegyi kerékpáros útvonalak integrálása is. 

Fontos lenne, hogy a projekt készüljön a különböző platformú mobiltelefon készülékekre le-

tölthető applikáció, valamint a honlapnak legyen mobilkészülékre optimalizált változata is. A 

megtervezett útvonal letölthető legyen többféle formátumban a későbbi felhasználhatóság ér-

dekében. 

A kerékpáros-barát szolgáltatások minősítésekor az európai standard rendszert (ADFC metódus 

– német civil szervezettől átvett minősítő rendszer) lenne célravezető alkalmazni. 

A külföldi jól alkalmazható példaként a svájci (switzerlandmobil.ch, veloland.ch) útvonalterve-

zőt érdemes áttanulmányozni, melyhez hasonló szerkezetű lesz a KENYI is. 

Az útvonalak tervezése során fontos lenne figyelembe venni a vasúton való szállítás lehetőségét 

is (különböző szolgáltatóktól kapott információk alapján), így az útvonaltervező népszerűsége 

is növelhető lenne. 

5.3.2. Kerékpáros Magyarország Szövetség (KMSZ) 

Résztvevők: 

 A KMSZ részéről Csikai Mária (Elnök) 

 A KTI részéről Pusztai Ádám (tudományos segédmunkatárs) és Németh András (gya-

kornok) 

Helyszín: California Café, Budapest, Liszt Ferenc tér 1. 

Időpont: 2014.08.06, 10:00 

A projekt rövid bemutatása után az interjúalany egyből annak legkritikusabb pontjára mutatott 

rá, mely az utánkövetés kérdése, azaz a projekt lezárása után is naprakészen kell tartani az ada-

tokat. Ezzel kapcsolatban az alábbi gondolatokat osztotta meg velünk: 

 ennek tisztázása nélkül felesleges a projekt 

 piaci alapon nincs értelme, alapvetően állami feladat lenne 

 el kell dönteni, hogy milyen funkciók megléte fér bele a fenntartásba, azaz csak olyan 

funkciók kerüljenek bele a tervező programba, amik fenntarthatóak 

Fontosnak tartotta továbbá, hogy először az infrastruktúrát kellene megépíteni, és utána egy 

információs rendszert róla. Ezzel kapcsolatban, ha a jelenlegi helyzetet vizsgáljuk, akkor azt is 

objektíven közölni kell, ha például rossz minőségű az út. 

E mellett hangsúlyozta, hogy az érintett településekkel partnerségre kell lépni, meg kell értetni 

felük, hogy a cél közös, az ő érdekük is támogatni egy ilyen fejlesztést. Ez olyan dolgokban 
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valósul meg, mint hogy a tervező program elérhető legyen a település honlapjáról is. Szintén 

érdemes együttműködni a vasúttársaságokkal. 

A tervezőbe az alábbi hasznos funkciók beépítését javasolta: 

 magyar/szlovák KRESZ eltéréseit feltüntetni 

 SOS, hova fordulhat a kerékpáros probléma esetén 

A projekthez lazán kapcsolódik, de említette, hogy a hajózást is be lehet vonni a kerékpárszállí-

tásba, szezonális jelleggel, versenyképes árakon. Végül példaértékűnek nevezte a GySEV és a 

West-Pannon közötti együttműködést a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésében, és kiemelte az 

olyan projekteket, mint a saját kerékpáros oldal, állomásfejlesztések (peronszint emelés, kerék-

pártároló), valamint a tervezett GySEV kerékpár kölcsönző. 

5.3.3. Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) 

Résztvevők: 

 Az MTSZ részéről Győri Tamás József (Igazgató) 

 A KTI részéről Serbán Viktor (tudományos segédmunkatárs) és Németh András (gya-

kornok) 

Helyszín: 1075. Budapest, Károly körút 11. 

Időpont: 2014.08.13, 10:00 

A Magyar Természetjáró Szövetség által fejlesztett alkalmazás bemutatásával kezdte az inter-

júalany, melynek fő funkciója a turistaútvonalak nyilvántartása a KENYI-hez hasonlóan (ahol a 

kerékpáros útvonalakat jelenítenek meg). A turistautak felmérését egyrészt manuálisan végez-

ték, ezek voltak a POI, azaz a Point of Interestek, úgymint emlékfa, vadászház stb. felvétele az 

adatbázisba, illetve részben automatikusan rögzítették. Ez utóbbi esetében az adott 

bolt/bank/közlekedési szolgáltató szolgáltatta a GPS adatokat az általuk üzemeltetett hálózati 

elemekről. A fejlesztés nem üzleti alapon történik, az innen származó esetleges bevételeket 

visszaforgatják. A rendszer problémája, hogy nehéz és aprólékos munka az adatok feltárása. 

Az alany kiemelte, hogy az egyes kerékpáros csoportok más-más kerékpáros útvonalat, útháló-

zatot igényelnek. 

 hegyi kerékpáros utak – gyalogtúra-útvonalaktól elkülönülten vezetnek, erdőkben, jel-

lemzően nem az út minősége, inkább a lejtviszonyok, tereptárgyak számítanak, 

 országúti kerékpáros utak – jellemzően hosszú távú útvonalak, ahol az útburkolat minő-

sége (murvás, aszfaltozott stb.) a legfontosabb, 

 csillagtúra – a biciklisek jobban kedvelik ezt a kirándulási módot, mint a gyalogosok, 

külön ki kell emelni azokat a központokat, ahonnan számos rövidebb, jellemzően 1 nap 

hosszúságú kirándulás tehető meg. 

Szintén fontosnak tartotta, hogy az infrastruktúráról objektíven kell információkat közölni, ha 

valahol rossz minőségű az út, azt szintén fel kell tüntetni. Ugyancsak, a frissítés kérdése is fon-

tos, ugyanis a rendszer elkészülte után is folyamatosan aktualizálni kell az adatokat. Ki lesz, aki 

ezt elvégzi, és miből, ugyanis piaci alapon nem megoldható, csak állami, önkormányzati, civil 
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támogatással. Amíg ezek a kérdések nincsenek tisztázva, addig nincs értelme a projektnek. A 

munka aprólékosságára hívta fel a figyelmet, a TTR tapasztalatai alapján egy ekkora területet 

lefedő rendszer fejlesztése több év munkája. 

5.3.4. Magyar Turizmus Zrt. 

Résztvevők:  

 A Magyar Turizmus Zrt. részéről Maráczi Gábor (Stratégiai és marketingigazgató)  

 A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (továbbiakban: KTI) részéről Pusz-

tai Ádám (tudományos segédmunkatárs) és Serbán Viktor (tudományos segédmunka-

társ)  

Helyszín: Residence 1. irodaház, 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., 4. emelet. 

Időpont: 2014.09.08, 11:00 

A KTI képviselői bemutató jelleggel ismertették a jelenleg zajló TRANSHUSK PLUS projek-

tet és annak előzményét a TRANSHUSK tanulmányt, alapvetően a projekt során elvégzendő 

feladatokra és a kitűzött, elérni kívánt célokra koncentrálva. 

A Magyar Turizmus igazgatója kiemelte, hogy jelenleg Magyarországon jól működő kerékpá-

ros útvonaltervező nincs, a hozzá tartozó adatbázis ugyanakkor elég részletes (KKK-KENYI), 

de nem felhasználóbarát. Ha ez olyan platformon tudna működni, amelyik felhasználóbarát  

ami akár telefonos applikációként is működik, akkor hasznos segítség lenne a kerékpárosoknak. 

Tapasztalatuk szerint jelenleg a térképek (kimondottan kerékpáros barát térkép is létezik, vala-

mint van egy olyan új Fertő-tó környéki is, amelyik a határon átnyúló kerékpáros infrastruktú-

rát is tartalmazza) sokkal elterjedtebbek. Két cég nemrég hozott létre Magyarországon, egy 

piaci alapon működő ún. aktív turisztikai applikációt is (Velencei-tó és környéke), amit elősze-

retettel használnak a kerékpározók (OSM alapú adatbázis forrásból vesznek át). Jelenleg folyik 

a Balaton és Fertő-tó előkészítése. A kerékpárosok olyan alternatív útvonal tervezőket használ-

nak, amelyek ugyan az útvonal megtervezését lehetővé teszik, de semmilyen más fontos infor-

mációt nem tartalmaznak (pl. szervizek, magassági eltérések, szálláslehetőséget). 

A Magyar Turizmus Zrt. igazgatója szerint az osztrák Duna szakasz útvonaltervezője nagyon 

hasznos példa a jó tervezőre. Ez egy olyan web alapú térkép, amelyre fel lehet tenni az utazó 

eltérő érdeklődési körének megfelelő pontokat, ki lehet jelölni egy kívánt útvonalat, majd en-

nek megfelelően számolja ki és mutatja meg az útvonallal kapcsolatos információkat (útvonal-

hossz, meredekség és a bejelölt érdeklődési körnek megfelelő pontok elhelyezkedését is). Ezt ki 

lehet nyomtatni és be is lehet tölteni a mobil applikációba is. 

A KTI képviselői elmondták, hogy a tervek szerint az új útvonaltervező ezeket a hiányosságo-

kat megpróbálja pótolni (több napos túra esetén mekkora letéréssel lehet számolni, ajánlások a 

legkisebb szintemelkedésű és forgalmú utakra, látnivalók). Az eddig lezajlott interjúk tapaszta-

latai alapján kifejtették azt is, hogy érdemes lenne a tervezési folyamat során bevonni és érde-

keltté tenni a helyi önkormányzatokat is, amire a Magyar Turizmus Zrt. Igazgatója szerint len-
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ne esély azzal, hogy piacképesség szempontjából az önkormányzatok akár még támogathatnák 

is (vállalkozók is invesztálhatnának bele). 

A KTI képviselői ezen túl elmondták azt is, hogy a felhasználók is hozzájárulhatnak majd a 

program fejlesztéséhez (pontok hozzáadása), azonban az adatok hitelességét valakinek ellenő-

rizni is kell. Ezzel kapcsolatban jelezte a Magyar Turizmus Zrt. Igazgatója, hogy a tulajdonuk-

ban lévő Nemzeti Turisztikai Adatbázisban található adatok karbantartása és frissítése rendkí-

vül időigényes munka ezért ezeknek az információknak egy része nem mindig naprakész és így 

nem is mindig hiteles (az adatbázis egyébként ingyenes regisztrációval használható és mintegy 

32.000 turisztikai objektumot tartalmaz). 

A Magyar Turizmus Zrt. igazgatója szerint a fenntarthatóságot kétféleképpen lehet megközelí-

teni: ha ezt közlekedési szempontból nézzük, akkor közösségi feladat (önkormányzat és állami 

felelőségi kör), ugyanakkor, ha ez egy turisztikai célú útvonaltervező, akkor teljesen más a 

stakeholdereknek a köre, akiknek szerepet kell vállalniuk a fejlesztésben. Ilyen például a MOL 

Pont is, ami biztos szolgáltatási pontot jelöl és több helyen elérhető. Szerinte az alternatív útvo-

naltervezők a másod- és harmadrendű utakat már nem olyan részletességgel tartalmazzák, mint 

a főbb útvonalakat, és ezért nem alkalmasak részletekbe menő útvonaltervezésre (ha például 

egy családi túrán, olyan helyen szeretnének átkelni, ahol egy folyón nincs híd, ugyanakkor je-

lölve van, akkor az nagy problémát jelenthet, mert kerülni kell). A Magyar Turizmus Zrt. Igaz-

gatója szerint az lenne egy ideális tervező, amelyik az útvonalhálózatot, a közösségi közleke-

dést és azokat a szolgáltatásokat is integrálja, amelyek érdekesek lehetnek az utazás céljának 

megfelelően. A fenntarthatóság szempontjából fontos lenne továbbá, hogy a tervező a már 

meglévő adatbázisokra támaszkodjon és akkor lehet ez az új tervező jó alternatíva lehetne a 

kerékpáros útvonaltervezésben. 

A KTI képviselői kifejtették azt is, hogy hosszútávú cél lehet egy, az egész országra kiterjedő 

és lefedettséget biztosító tervező létrehozása. A vállalkozások valószínűleg nyitottak lennének 

erre és lehetne velük egy felmérést készíteni, hogy milyen módon tudnának részt venni a fej-

lesztésben (stated preference jellegű kikérdezés). A KTI képviselői elmondták azt is, hogy az 

útvonaltervező megvalósítására kiírt közbeszerzésben mindhárom mobiltelefon platformra te-

lepíthető alkalmazás létrehozása is feladatként lesz megjelölve, illetve a programnak biztosíta-

nia kell a különböző adatbázisokból származó adatok megjelenítését. 

5.3.5. A TransHUSK Plus projekt szlovák partnerei által kezdeményezett 

workshopok 

A projekt során két szlovák workshopot sikerült megszervezni, melyeken egy sor szakember 

vett részt a kerékpáros közlekedés, idegenforgalom, és területfejlesztés területéről (57. ábra). A 

meghívott szakemberek a Szlovák Köztársaság Közlekedésügyi- Építésügyi- és Regionális Fej-

lesztési Minisztériumból, önkormányzati kerületekből, településekről, érdekszövetségektől, és 

magánszféra szektorából érkeztek. A konferenciák lehetőséget nyújtottak a közforgalmú tö-

megközlekedés, kerékpáros közlekedés ismereteiről, és fejlesztési lehetőségeiről a Szlovák 

Köztársaság és Magyarország határmenti régiójában.  
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„A közlekedés hosszútávon fenntartható fejlődése információs szolgáltatások és az 

intermodalitás javításával a szlovák - magyar határmenti régióban” című projekt keretén belül 

az első nemzeti workshopra Nagyszombatban került sor 2015. február 18-án a Holiday Inn 

szállodában. A workshop fő célja a kérdéses projekt által megszerzett ismeretek konfrontációja 

a célokkal, és meghívott szakemberekkel. A workshop outputja 2 problémafa kidolgozása volt, 

amiben az összes résztvevő közreműködött. 

  

57. ábra: Nemzeti Nagyszombatban a Transhusk Plus projekt kapcsán (forrás: Saját felvétel, 

2015.február 18-án a Hotel Holiday Inn-ben, Nagyszombat) 

A nagyszombati workshop során a következő témákat beszéltük meg: 

 a meglévő kerékpáros portálok a határmenti területen, 

 az utazási szokásokkal kapcsolatos háztartási kikérdezés és kutatás eredményei, 

 a közforgalmú közlekedés információs támogatása a határmenti régióban és 

 a kerékpárutak, mint a közlekedés része a határmenti régióban. 

A találkozón összesen 19 szakember vett részt, akik a közlekedési és információs szolgáltatá-

sok javításának a határmenti régió fejlesztési lehetőségeiben betöltött szerepéről beszélgettek. 

A workshop programja két részből állt. Az első részben a szakemberek bemutatták ismereteiket 

és fejlesztési terveiket az előre elkészített prezentációk segítségével. A második, interaktív 

részben az összes résztvevő elmondhatta gondolatait, és megjegyzéseit az idegenforgalomról és 

információs támogatásról az előkészített kérdésekkel kapcsolatban. A szakemberek megjegyzé-

sei és kommentárjai ezt követően alapként szolgáltak az egyes területekre vonatkozó probléma-

fák kidolgozásához. 

Az idegenforgalommal összefüggő kérdések: 

1. Milyen kerékpáros és közforgalmú közlekedési intermodalitási példákat (jókat és rosz-

szakat) ismer Szlovákiában (elsősorban a SK-HU határ mentén) és milyen problémák 

akadályozzák a fejlődést? 

2. Melyik kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályozók elégtelenek Szlovákiában, és 

melyek azok, amelyek kimondottan hiányoznak (rá lehet mutatni a jó külföldi példák-

ra)?  
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3. Milyen problémákat/hiányosságokat lát a határmenti (SK-HU) infrastruktúrában a köz-

lekedés, kerékpáros turizmus, és fenntartható idegenforgalom területén? 

4. Melyik határmenti (SK-HU) turisztikai desztinációkban (vasúti közlekedés közelében) 

látja a legnagyobb fejlesztési potenciált? 

5. Milyen beruházási/fejlesztési projekteket, illetve célokat (tömegközlekedés, kerékpáros 

turizmus) képzel el az SK-HU határ mentén? 

6. Milyen hatásokat kellene elérnie a Ligetfalu (Petržalka) – Rajka – Mosonmagyaróvár – 

Győr vasútvonalon a személyforgalom ismételt bevezetésének a tömegközlekedés és a 

kerékpáros közlekedés kapcsolatában? 

Az információs támogatással összefüggő kérdések: 

1. Mit ajánlana a kerékpáros forgalom és kerékpáros turizmus információs biztosítása, és 

támogatása problémakörével kapcsolatban? 

2. Mondjon jó példákat határokon átnyúló integrált rendszerekre a kerékpáros forgalom és 

a kerékpáros turizmus tamogatására. 

3. Miért kellene Szlovákiában új kerékpáros útvonaltervezőt létrehozni? 

4. Hogyan képezi el a projekt eredményeinek felhasználását a közeli vagy távolabbi jövő-

ben? 

5. Milyen mértékűnek kellene lennie a kerékpáros útvonaltervező földrajzi adatbázisnak? 

Milyen elemeket kellene tartalmaznia? 

6. Mit tegyünk a jövőben a földrajzi adatbázis aktualizásával kapcsolatban? 

 

  

58. ábra: Kassán a Transhusk Plus workshop (forrás: Saját felvétel, 2015. március 25. a Kassai Önkor-

mányzati Kerület Hivatalában) 

A másodikként megszervezett workshopon, amire 2015. március 25-én került sor Kassán a 

Kassai Önkormányzati Kerület Hivatalában, összesen 10 szakember vett részt a területfejlesz-

tés, közigazgatás és s szövetségek részéről (58. ábra).  A program a találkozó során azonos volt 

a Nagyszombatban megrendezett workshoppal. A meghívott szakértő prezentálta az első 

workshop eredményeit, és következtetéseit, amelyekkel kapcsolatban a jelenlévők kifejthették 

véleményüket és megjegyzéseiket. A kassai találkozón a nagyszombati rendezvénnyel ellentét-

ben a résztvevők száma kisebb, azonban a párbeszéd, a véleménycsere, ötletek cseréje annál 

intenzívebb volt. 
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6. INTEGRÁLT INFORMATIKAI TÁMOGATÁS 

6.1. INFORMÁCIÓ TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁGON 

6.1.1. Elérhető adatforrások 

6.1.1.1. Kerékpárutak 

Magyarországon a kerékpáros utakat egységes adatállományban, feldolgozható formában jelen-

leg nem lehet letölteni. Az elérhető és letölthető tartalmak .kmz formátumban jelennek meg, 

azonban ezek is csak bizonyos régiókat takarnak, például Balaton, Budapest, Velencei tó, Fer-

tő-tó, Tisza-tó. A .kmz fájlok a www.mozgasvilag.hu weboldalról tölthetőek le. A kapott térkép 

bármilyen térinformatikai programmal feldolgozható, azonban attribútumai közt nem található-

ak meg az adott útszakaszra vonatkozó tulajdonságok (típus, meredekség, burkolat stb.), mint-

hogy Magyarországon nincs egységes rendszer a kerékpáros útvonalak jelölésére, így ilyen célú 

információt sem közvetít. 

Elérhetőek továbbá a www.holkerekparozzak.hu weboldalon további túraajánlatok, amelyek a 

korábban leírtak szerint tölthetőek le és használhatóak, természetesen a honlap üzemeltetői által 

megfogalmazott adatvédelmi elveknek megfelelően. A weben elérhető online kerékpáros útvo-

naltervezők szinte kivétel nélkül az Open Street Map (www.osm.org) által biztosított, közössé-

gi alapon szerkesztett adatbázist használják, mely a www.geofabrik.de oldalról letölthető és 

szabadon felhasználható mindenki számára.  

Az Országos Közúti Adatbázis (OKA) alapjaira építkezve a közlekedési tárca olyan térinforma-

tikai alapú kerékpáros infrastruktúra nyilvántartási rendszert kezdett el kidolgozni, ami turiszti-

kai jellegű kerékpáros információkat tartalmaz. Jelenleg még fejlesztés alatt áll, a KENYI (Ke-

rékpáros Nyilvántartó Rendszer) részletesebb bemutatását a 6.1.2.2 fejezet tartalmazza. A ben-

ne található adatok nyilvánosak, a tulajdonos (Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ – 

KKK) beleegyezésével nem üzleti célból szabadon felhasználhatóak, azonban az adatok letölté-

sére nincs lehetőség. Az útszakaszok részletessége egyébként meghaladja a turisztikai jellegű 

információkat, akár tervezéshez is használhatóak, illetve nem csak a kerékpáros úthálózattal 

kapcsolatban szolgáltat információt, hanem POI-kat is tartalmaz. 

6.1.1.2. POI-k 

Ahogy azt a korábbiakban már említettük, a KENYI tartalmaz bizonyos mélységig POI-kat, ám 

ezen kívül számtalan forrásból hozzá lehet jutni ezekhez az adatokhoz. A már részletezett Open 

Street Mapben részletesen, felhasználók által bővített adatbázisban kereshetünk, és tölthetünk 

le a számunkra fontos helyeket. Minthogy ez nemzetközi, így a szlovák és magyar adatok elér-

hetőségében nincs különbség, a forrásról bővebben a 6.3.1.2 fejezet ír. 

Mindenki számára elérhető és letölthető a www.poiplaza.com weboldalról a lehető legkülönfé-

lébb pontok. A felkerült adatok két forrásból származnak, egyfelől magánemberektől, másfelől 

cégek, szervezetek saját maguk bocsájtják szabad felhasználásra a saját adataikat, reklám céljá-

http://www.mozgasvilag.hu/
http://www.holkerekparozzak.hu/
http://www.osm.org/
http://www.geofabrik.de/
http://www.poiplaza.com/
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ból (pl. üzemanyag cégek töltőállomásai). Az adatok szerkeszthető formátumban letölthetőek 

(.gpx, .kmz stb.), azonban mivel ez sem egy hivatalos szerv által felügyelt adatforrás, így az 

elérhető adatok minősége szem előtt tartandó mind minőség, mind naprakészség szempontjá-

ból. 

Az előbb bemutatott ú.n. Rich POI-k elérhetőek egyben, a különböző navigációs készülékekre 

optimalizált változatban a www.navipro.hu weboldalon, ami szintén lehetővé teszi a .kml fájlok 

letöltését, és ezáltal az adatok szerkeszthetőségét térinformatikai szoftverekben.  

6.1.1.3. Egyebek 

Az egyebekhez olyan térképes adatok tartoznak, mint az adminisztratív szintek Magyarorszá-

gon, az úthálózat vagy vasúthálózat, illetve a hozzájuk tartozó megállók. Az adminisztratív 

szintek több nemzetközi forrásból is ingyenesen elérhetők (pl. www.diva-gis.com, 

www.geofabrik.de), beleértve a közúti és vasúti hálózatot. Ezek, habár ingyenesen elérhetők, 

jellemzően tartalmaznak pontatlanságokat. Amennyiben részletes és hiteles információt szeret-

nénk, úgy ellenszolgáltatásért cserébe hozzá lehet jutni (www.geox.hu). Ez tartalmaz területi 

egységeket, úgymint: 

 közigazgatási egységek, 

 fekvéshatárok: belterület, zártkert, ipari területek, zöldfelületek, 

 folyók, tavak, 

 erdők. 

Ezen kívül vonalas és pontszerű elemeket is: 

 úthálózat elemek – úttípusok szerint, útpuffer rétegekkel autópályáktól az utca szintig, 

 vasúthálózati elemek és vasútállomások, 

 repülőterek, hajóállomások, 

 kisebb vízrajzi elemek. 

De kiegészíthető olyan további rétegekkel, mint: 

 címpontok, 

 felirat rétegek, 

 egyedi puffer rétegek, 

 egyedi igények szerint kialakított rétegek. 

Az adatok települési szinten, és országos szinten is elérhetők, áruk a mérettől függ. A fentieken 

felül POI elemek is vásárolhatók szálláshely, oktatás, kereskedelem, szórakozás, infrastruktúra 

stb. kategóriában. Az adatbázis minden eleme azonos adatszerkezettel rendelkezik, struktúrája 

pedig a következő (45. táblázat). 

45. táblázat: POI-k adatstrukturája (forrás: www.geox.hu)  

 Mező neve Mező leírása 

1 ID POI egyedi azonosítója 

http://www.navipro.hu/
http://www.diva-gis.com/
http://www.geofabrik.de/
http://www.geox.hu/
http://www.geox.hu/
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2 Név POI egyedi szöveges megnevezése 

3 Kategória kód 8 jegyű kód 

4 Brand a Brand neve, melynek a POI az eleme 

5 Kategória név a POI kategória szöveges megnevezése 

6 ZIP a POI irányítószáma 

7 Település a település neve, ahol a POI található 

8 Cím a pontos cím, ahol a POI található 

9 EOVX, EOVY a POI térbeli koordinátái EOV vetületi rendszerben 

10 LAT, LONG a POI térbeli koordinátái WGS84 vetületi rendszerben 

11 Pontosság a koordináta térbeli pontosságának minőségkódja 

12 Telefonszám a POI telefonszáma(i) 

13 Fax a POI fax száma(i) 

14 E-mail a POI e-mail címe(i) 

15 Web a POI-hoz kapcsolódó weboldal(ak) 

16 Megjegyzés egyéb szöveges információ (pl. nyitva tartás, postacím) 

6.1.1.4. Menetrendi adatok 

A menetrendi adatokról elsősorban a szolgáltatók weblapjain tájékozódhatunk. A vasút eseté-

ben a www.mav-start.hu címen, ahol amellett, hogy utazástervezésre is lehetőség van, a menet-

rend is letölthető. A menetrendi tervező a GySEV Zrt. által üzemeltetett pályaszakaszokat és 

járműveket is tartalmazza. Az egyes Volán társaságok menetrendjei megtalálhatók a társaságok 

honlapjain, azonban egységes formában a www.menetrendek.hu weboldalról is elérhető menet-

rendi tervező. Ez együttesen tudja kezelni az összes társaság minden járatát, a háttéradatokat a 

CData-Térképtár Kft. szolgáltatja. A honlapon ezen kívül lehetőség van még BKV, MÁV, 

GySEV és MAHART menetrend böngészésére, illetve útvonal tervezésére. 

A menetrendi adatokhoz jellemzően már feldolgozott állapotukban jut hozzá a felhasználó, a 

fent felsorolt honlapokon csak megtekinteni lehet az információt, letölteni nem. Minthogy egy-

re több vállalat ismeri fel, hogy a menetrendi adatok teljes mértékben publikus információk, a 

világon mind több közlekedési vállalat teszi nyilvánosan elérhetővé és letölthetővé a komplett 

menetrendi adatbázisukat, megállókkal és viszonylatokkal együtt. Ez egy úgynevezett GTFS 

adatbázison keresztül történik. A GTFS (General Transit Feed Specification) eredetileg a 

Google által kifejlesztett, olyan teljesen nyilvános és ingyenes formátum, amely a földrajzi po-

zíciókat is felhasználó alkalmazásokba történő közösségi közlekedési menetrendi adatbázisok 

beépítését teszi lehetővé. Magyarországon jelenleg rendszeres frissítéssel csak a BKK Zrt. adja 

ki az adatbázisát, Budapestre. A www.gtfs-data-exchange.com weblap segítséget kíván nyújta-

ni abban, hogy gyűjti a világ minden tájáról a menetrendi adatbázisokat, és egy nagy platfor-

mon kívánja elérhetővé tenni.  

http://www.mav-start.hu/
http://www.menetrendek.hu/
http://www.gtfs-data-exchange.com/
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6.1.2. Meglévő magyar kerékpáros portálok 

6.1.2.1. Merretekerjek.hu 

OpenStreetMap alapú, nonprofit térkép és útvonaltervező városi, túra és hegyi kerékpárosok 

számára. Az alap réteg az OSM, az útvonaltervező funkcióért a Brouter felel.  

Funkciók 

Képes útvonalat tervezni két, tetszőlegesen kiválasztott pont között, olyan feltételek figyelembe 

vétele mellett, mint erős, közepes, gyenge forgalomkerülés vagy földutak kizárása. Túra kerék-

pározáshoz is képes útvonalat tervezni, ehhez olyan további beállítható opciók vannak, mint a 

megkövetelt technika szintje vagy maximum meredekség. Itinert rajzol, amely a meredekség 

mellett mutatja az érintett útszakaszok fajtáját is (59. ábra). 

 

59. ábra: Határon átnyúló útvonalterv, a hozzá tartozó itinerrel (forrás: www.merretekerjek.hu) 

Ezek mellett mutatja az országos túraútvonalakat, a kerékpározásra alkalmas útszakaszok me-

redekségét, továbbá olyan pontokat, amelyek akadályt jelenthetnek (pl. sorompó, nehezen kö-

vethető nyomvonal, balesetveszélyes kereszteződés stb.). Kapcsolható ún. esős idő nézet, ami 

elrejti a rosszul járható utakat. Plusz rétegként felvehető a Strava heatmap, amely a kerékárosok 

GPS adataiból készít „hőtérképet”, ezzel kirajzolva a kerékpározási szokásokat (60. ábra). 

http://www.merretekerjek.hu/
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60. ábra: Strava heatmap réteg (forrás: www.merretekerjek.hu) 

Rendelkezik mobilos nézettel, valamint lehetőséget biztosít összetettebb, több szakaszból álló 

túrák összeállítására is. A tervezett útvonalakat GPX formátumban lehet kimenteni, illetve 

ugyanilyen formátumot lehet betölteni. 

Előnyök 

Mivel a háttér adatbázis az Open Street Map, ami egy szabadon felhasználható, szerkeszthető 

térképes adatbázis, ez több előnnyel is jár; komoly közösség van mögötte, ezért egyrészt heti 

rendszerességgel frissül, másrészt a feltüntetett adatok hitelesek. Nem utolsó sorban, a térkép 

az egész világra kiterjed, ezért lehetőség van határon átnyúló útvonaltervezésre is.  

Hiányosságok 

A tervező általános kerékpáros útvonaltervező, így nem képes figyelembe venni és megjelení-

teni POI-kat (szállások, bolt, szerviz stb.), ezeket megadni a tervezésnél. Minthogy a fejlesztés 

és üzemeltetés nonprofit alapon működik, így az üzemeltetése nem gazdasági alapon történik, 

nincs mögötte pénzügyi háttér. 

Elérhetőség 

Interneten, a www.merretekerjek.hu honlapon található meg, kapcsolatfelvételre az 

info@merretekerjek.hu e-mail cím adott. 

http://www.merretekerjek.hu/
http://www.merretekerjek.hu/
mailto:info@merretekerjek.hu


138 

 

6.1.2.2. Kerékpáros Nyilvántartó Rendszer (KENYI) 

A Közlekedési Koordinációs Központ fejlesztésében készült kerékpáros útvonaltervező. Célja, 

hogy az országos kerékpáros létesítményekről nyilvántartást vezessen. A térinformatikai rend-

szerben térképek és adatok együttesen szerepelnek, mely két szempontból is elérhető; szakmai 

és publikus felület egyaránt rendelkezésre áll. A rendszer még nem teljes, a fejlesztést 2008-

ban kezdték el, azóta folyamatosan dolgoznak rajta, többek között a Közlekedési Információs 

Rendszerbe (KIRA) történő integrálásért, illetve elvárás, hogy a kerékpáros civil szervezetek 

valamint szakemberek által meghatározott funkciók is bekerülhessenek a későbbiekben. Cél a 

teljes hazai hálózat felmérése, a hiányzó adatok pótlása, valamint egy naprakész adatbázis lét-

rehozása, a változtatások nyomon követése. A rendszerbe az alábbi adatok kerülnek be: 

 létesítmények geometriája, fajtája, műszaki paraméterei 

 POI-k 

 burkolattípus, útállapot 

 táblák 

 pihenőhelyek 

 egyéb információk (árvízveszély, napsugárzás stb.) 

Funkciók 

Lehetőség van útvonal tervezésére két tetszőlegesen megadott GPS koordináta, POI vagy tele-

pülés között olyan peremfeltételek megadásával, mint az autósforgalom kerülése, látványossá-

gok útba ejtése, vagy akár a napsütéses vagy árvízveszélyes utak kerülése. Az adatbázist első-

sorban szakmai oldalról tanulmányozóknak fontos, hogy a hálózati elemeket típus (kerékpárút, 

közút, területi besorolás), és ezeken belül státusz (például elkészült, építés alatt álló, koncepció 

szintű kerékpáros hálózati elem) szerint is meg lehet a térképen jeleníteni. Az egyes POI-k is 

kategóriákba rendezve (szálláshely, infrastruktúra, kereskedelem, kultúra stb.) megjeleníthető-

ek lesznek, ennek a feltöltése még folyamatban van. 

Előnyök 

Komoly szándék van a KENYI fejlesztése mögött, így gyanítható, hogy ha a kerékpáros inf-

rastruktúra felmérésre kerül, úgy egy naprakész, ellenőrzött és a KIRÁ-val kompatibilis adat-

bázis lesz, mely további funkciók beépítését is lehetővé teszi. A későbbiekben Android rend-

szeren működő kliensprogramot is terveznek hozzá. 

Hiányosságok 

Jelenleg hiányos és elavult az adatbázis, a hazai kerékpáros infrastruktúra mintegy 30%-a talál-

ható meg a KENYI adatbázisában. A felület inkább szakmai célokat szolgál, semmint publikus 

útvonaltervező. A rendszer csak a hazai kerékpáros hálózat felmérésével foglalkozik, így hatá-

ron átnyúló tervezés nem lesz vele lehetséges. 

Elérhetőség 

Interneten, a www.kenyi.hu honlapon. 

http://www.kenyi.hu/
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61. ábra: KENYI(forrás: www.kenyi.hu) 

6.1.2.3. Holkerékpározzak.hu 

A fenti két példával ellentétben nem a hagyományos értelemben vett útvonaltervezőről van szó, 

hanem kifejezetten kerékpáros túrázók számára összegyűjtött, előre definiált túraútvonalakat 

kínál. 

Funkciók 

Széleskörű információkkal szolgál a kerékpárral túrázni indulóknak, nem csak az útvonalakról, 

hanem magazin jellegűen, a témához kapcsolódó cikkekkel is. Információt ad szálláshelyekről, 

illetve a szállásadókat is ösztönzi, hogy kerékpáros barát szálláshelyüket regisztrálják az oldal-

ra. Ugyanígy a kerékpáros boltok elérhetőségeit is gyűjtik az adatbázisban. 

A portál fő funkciója a kerékpártúra ajánlatok, amelyeket több kategóriába sorolnak: terepen, 

aszfalton, külföldön, illetve fővárosi útvonalak. A fentebb felsorolt lehetőségeket mind megyei 

szinten kategorizálják, a listázott túraútvonalakról az alábbi információkat közlik: hossz, nehé-

zség, terep, szintemelkedés. Lehetőség van az útvonalak felhasználói értékelésére, illetve térké-

pen is megjeleníthetők, jelölik az útvonalon található látnivalókat (62. ábra). 

http://www.kenyi.hu/
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62. ábra: Túraútvonal ajánlás, a vonatkozó útvonal információkkal és látnivalókkal (forrás: 

www.holkerekparozzak.hu) 

Előnyök 

A közösségi funkciók kiaknázása, egyedi, jól használható. A szálláshelyek és kerékpáros boltok 

adatbázisa hasznos és jól használható, az oldalon komoly linkgyűjtemény áll rendelkezésre, 

valamint kerékpáros eseménynaptár is található. A túrákhoz leírás is tartozik, olykor fotókkal, 

amivel népszerűsítik a kerékpáros túrázást. Segítséget nyújt, hogy az egyes túrákhoz letölthető 

tartalmakat is biztosítanak, amik az útvonalat tartalmazzák .gpx és .kmz kiterjesztésben a to-

vábbi felhasználáshoz, mobil eszközön történő megjelenítéshez. 

Hátrányok 

Ahogyan arra már korábban utaltunk, útvonaltervezésre nincs lehetőség a honlapon, csak előre 

elkészített útvonalak választására van lehetőség. Ebből ered, hogy a túra kezdő- illetve vég-

pontjára az eljutást nem lehet megtervezni vele. 

Elérhetőség 

Interneten a www.holkerekparozzak.hu oldalon, e-mailen pedig az info@holkerekparozzak.hu 

címen. 

http://www.holkerekparozzak.hu/
http://www.holkerekparozzak.hu/
mailto:info@holkerekparozzak.hu
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6.2. INFORMÁCIÓ TÁMOGATÁS SZLOVÁKIÁBAN 

6.2.1. Elérhető adatforrások 

Az alapvető szempont alapján az adatokat először geometriai-, és attribútum-adatokra kell fel-

osztani.  

A geometriai adatok közé tartoznak azok, amelyeket térképen lehet ábrázolni - kerékpárutak, 

közlekedési útvonalak, POI, stb. Ezek az elemek attribútum-adatokat is tartalmaznak - szöve-

ges- és számadatokat velük kapcsolatban, azonban tisztán attribútum-adatok például a menet-

rendek. 

A geometria szempontjából az adatokat pontszerűekre, vonalszerűekre, és felületiekre lehet 

felosztani. A pontszerűek közé tartoznak az autóbuszmegállók, vasútállomások, a vonalszerű-

ekhez a kerékpáros útvonalak, közlekedési utak, a felületiek közé pedig a kis- vagy nagyterüle-

tű védett területek. 

6.2.1.1. Kerékpárutak 

Vektoradatok tekintetében a legjobb lehetőségeket az OpenStreetMap projekt adatbázisa nyújt-

ja. Az .shp formátumban ezeket az adatokat ingyenesen le lehet tölteni a 

downloads/geofabrik.de portálról. A pontszerű és területi adatok megfelelő minőségűek. A 

közúti hálózat vonalszerű útvonalai nincsenek topográfiailag megtisztítva, ezt a műveletet a 

kidolgozónak kellett elvégeznie. 

Ellentétben egyéb rétegektől - a POI-kat, lásd alább - kerékpáros útvonalakat ebből az adat-

bázisból nem lehetett letölteni közvetlenül, hanem csak az http://www.oma.sk weboldal segít-

ségével. Az ezen az oldalon megtalálható adatok, melyek más projekttel való együttműködés-

ben jöttek létre www.freemap.sk szintén az OpenStreetMap adatbázisból lettek generálva, 

azonban innen az egyes útvonalakat .gpx formátumban kell letölteni. Az oldalakon rendkívül 

áttekinthetően vannak csoportosítva az egyes kerékpárutak: például attribútum-megjelölés sze-

rint - színek (piros, kék, zöld, sárga, egyéb) valamint földrajzi elhelyezkedésük szerint - a kerü-

leten és járáson belüli pozíció. A kerékpárutakon kívül az oldalakról a tömegközlekedési jára-

tokat is le lehet tölteni az egyes városokon belül továbbá jelölt turistautakat 

és tanösvényeket (ugyanígy .gpx formátumban). Jelenleg azonban (2015 májusa) már nem 

lehet adatokat letölteni a www.oma.sk portálról, csak a cycling.waymarkedtrails.org segítségé-

vel. 

A földrajzi adatok pontosságának szempontjából ki kell emelni azt, hogy az OpenStreetMap 

olyan adatbázis, melybe ún. crowd sourcing, vagyis a széles nyilvánosság helyez el adatokat, 

és ezért nem mindig szakemberekről van szó. Eltérőek a használt GPS-készülékek (eltérő pon-

tossági mértékkel), nem egységes az elemek kategorizálása is. A POI-k megjelenítése céljából 

azonban elegendőnek tűnnek, a megjelenített kerékpáros útvonalak esetében kisebb eltérések 

jelentkezhetnek az útvonal-vezetésben, amiért a kidolgozó azonban nem visel felelősséget. 

http://www.oma.sk/
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Befejezésképpen meg kell említeni, hogy az OpenStreetMap szabadon hozzáférhető adatbázis 

Open Data Commons Open Database License (ODbL) licenccel dolgozik - lásd OSM (2014)
34

: 

You are free to copy, distribute, transmit and adapt our data, as long as you credit 

OpenStreetMap and its contributors. If you alter or build upon our data, you may distribute the 

result only under the same license. The full legal code explains your rights and responsibilities. 

The cartography in our map tiles, and our documentation, are licensed under the Creative 

Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA). 

Cyklotrasy.info 

A kerékpáros útvonalak adatforrásának egyik lehetősége a  www.cyklotrasy.info fizetős alkal-

mazás (utolsó verziója Cyklotrasy 2.37). Ez azonban nem felel meg az adatok aktualitási köve-

telményének. Háttértérképként a SHOCART cég térképeit használja. Az útvonaltervező fontos 

lehetősége az útvonal magassági profiljának megjelenítése. Az egyes kerékpáros útvonalakat 

.gpx formátumban lehet letölteni. A szoftver ára (46. táblázat): 

46. táblázat: a megvásárolható térképek árai (Forrás: www.cyklotrasy.info) 

tétel ÁR 

Kerékpárútvonalak, térképek nélkül 7,00  € 

1 - 9 térkép 3,30 € / térkép 

10 - 19 térkép 2,96 € / térkép 

20 - 29 térkép 2,63 € / térkép 

30 - 39 térkép 2,30 € / térkép 

40 - 49 térkép 1,96 € / térkép 

50 és több térkép 1,67 € / térkép 

Program 5 frissítésének előfizetése (4x/év) 3,48 € / verzió 

Program 10 frissítésének előfizetése (4x/év) 3,30 € / verzió 

A program működőképessége céljából meg kell vásárolni a „Kerékpárutak térképek nélkül“ 

tételeket, és a Transhusk Plus projekt által érintett területhez 9 térkép szükséges, így a végösz-

szeg 36,70 €-ra adódik. Az adatok minőségi szinten vannak feldolgozva, azonban nem mindig 

aktuálisan. 

Smart maps és Mapy.cz 

A www.alza.sk oldalakon GPS-vevő termék szerepel, melynek a következő térképek képezik 

részét: 

                                                 

 

34
 OSM (2014): Copyright and License. Elérhető: http://www.openstreetmap.org/copyright 
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„A SmartMaps Navigator termékben található térképek 

 Cseh Köztársaság és Szlovák Köztársaság részletes térképe 1:10 000 

 Cseh Köztársaság és Szlovák Köztársaság kerékpáros térképe 1:40 000 

 Cseh Köztársaság és Szlovák Köztársaság kerékpáros térképe 1:75 000 

 Cseh Köztársaság és Szlovák Köztársaság autótérképe 1:100 000 

 Európa 1:800 000 + .“ (http://www.alza.sk/holux-funtrek-132-mapy-cz-sk-tm-cz-25-

d1939829.htm). 

Pontosabb kutatást követően megállapítást nyert, hogy az adatok a www.mapy.cz rendszerből 

származnak. A kerékpáros közlekedésre fókuszáló portál - mapy.cz/cykloturisticka, áttekinté-

sét követően pedig kiderült, hogy a kerékpáros útvonalak adatai nem frissek, és nem megfele-

lők. 

Mobil alkalmazás 

Érdekes a földrajzilag Liptóra (Liptov) régióra fókuszáló mobil kerékpáros alkalmazás: (a 

Google Play esetében- https://play.google.com/store – a következőt kell beadni: „Liptov“). Az 

alkalmazás azonban csak tájékoztató célú, nem lehet adatot exportálni. 

Az egyéb, kerékpáros tartalmú web-oldalak közé tartoznak elsősorban: 

 www.region-bsk.sk/clanok/cykloturistika-359393.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 

 www.tourismbratislava.com/event/persistent?eventtype=20 

 www.cykloklub.sk/index.php Szlovákiai Kerékpárklub- sajnos minimális mennyiségű 

információ) 

 www.bikeweb.sk 

 www.cykloturistika.info 

 www.greenways.sk (lista, hivatkozások, hírek) 

 www.vitajtecyklisti.sk (kerékpáros útvonal listája, és tervezése, tanúsítvánnyal ellátott 

szállás) 

 slovakia.travel/co-vidiet-a-robit/sport-a-aktivna-dovolenka/cykloturistika 

 www.mtbiker.sk/cyklotrasy 

 www.mojeslovensko.sk/cyklotrasy/ 

 www.turistikaonline.sk 

 www.visitslovakia.com/cykloturistika-slovensko-sk/ 

 www.unsk.sk/showdoc.do?docid=6642 (kerékpár-turizmus hírek) 

 cyklo.hiking.sk (kerékpár-turizmus hírek) 

 www.cyklokoalicia.sk (kerékpár-turizmus hírek) 
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SHOCART 

A cseh SHOCART kartográfiai magán kiadó viszonylag pontos kerékpárút adatokkal rendelke-

zik, amelyek az alapvető információkon kívül a felület típusát is tartalmazzák. Kérés alapján 

megnézhettük az adatok minőségét. Ezek azonban topológiailag nem tiszták, útvonaltervezéhez 

az szükséges, hogy a kerékpárutak vonalai össze legyenek kötve (az ún. konnektivitás kialakí-

tásához). A konnektivitás kialakításához tehát széleskörű topológiai ellenőrzés szükséges. Az ár 

40 000 CZK az 5 szóban forgó kerületre, ill. 60 000 CZK egész Szlovákia területére. 

Mindenesetre jó forrás a Szlovákia Turistaatlasza 1:50 000 léptékben, amihez az összes térkép-

lap beszkennelt ábrája megvásárolható .jpg formátumban. Ezek georeferálása lehetővé tette a 

kerékpáros útvonalvezetésének ellenőrzését a turistatérkép raszterje fölött. 

Cykloportál SCK 

Szlovák Kerékpárosklub (Slovenský cykloklub (SCK)) – polgári társulás, amelynek székhelye 

Pöstyénben (Piešťany) található - a saját pontos GPS méréseiből (.gpx) nyújt adatokat, ám ma-

gas díj ellenében. Egyes adatokat azonban a www.cykloportal.sk portálon nyilvánosságra hoz. 

Itt lehet letölteni a Trencséni kerületen és 2014 decemberétől a Nagyaszombati és Zsolnai Ke-

rületen áthaladó kerékpárutakat (http://tt.cykloportal.sk, illetve http://za.cykloportal.sk). A ke-

rékpáros portál adatait nem használtuk fel, mivel az egyedüli számunkra érdekes pont Duna-

szerdahely (Dunajská Streda) az EV6 nemzetközi kerékpárúttal (001). 

6.2.1.2. POI-k 

Az objektumok (és elemek) számát tekintve a legnagyobb méretű adatbázis a POI. Ide tartoz-

nak a következők: (47. táblázat) 

47. táblázat: A földrajzi adatbázis szerkezete a vizsgált szlovák területen 

TERÜLET ALTERÜLET .shp réteg ADATOK 

ÁLLAPOTA 

FORRÁS 

(UB) Irányítás és 

kezelés  

pénzügyek 

ATM aktualizált OSM, web 

bank (hivatal) aktualizált OSM, web 

pénzváltó eredeti OSM 

biztosító eredeti OSM 

adminisztratív 

felosztás 

LAU1  eredeti kidolgozó 

LAU2  eredeti kidolgozó 

NUTS1  eredeti kidolgozó 

NUTS3   eredeti kidolgozó 

LAU2DP eredeti kidolgozó 

hivatal 

nagykövetség aktualizált OSM, web 

információk aktualizált OSM, web 

posta aktualizált OSM, web 

egyetem eredeti OSM 

gyorssegély 
S.O.S eredeti OSM 

kórház aktualizált OSM 

http://tt.cykloportal.sk/
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tűzoltóállomás eredeti OSM 

rendőrség eredeti OSM 

gyógyszertár aktualizált OSM, web 

(UC) ÜZLET   
bevásárló galéria aktualizált OSM, web 

mobilszolgáltatók eredeti OSM 

szupermarket aktualizált OSM 

(UH) Szállás, köz-

étkeztetés 
  

szállás aktualizált OSM, web 

gasztronómia aktualizált OSM, web 

Üdvözöljük Önö-

ket, kedves kerék-

párosok! 

aktualizált web 

(UI) Kultúra és 

alterület kulturális 

értékei 

  

legjelentősebb 

műemlék 
aktualizált OSM, web 

vár aktualizált OSM, web 

fő turistaattrakció aktualizált OSM, web 

múzeum (és galé-

ria) 

aktualizált OSM, web 

színház és mozi aktualizált OSM, web 

állatkert és 

botanikuskert 

aktualizált OSM, web 

(UJ) Testnevelés, 

sport, rekreáció 
  

klub aktualizált OSM, web 

szabadidő terület aktualizált OSM, web 

sportpálya aktualizált OSM, web 

(UR) Közlekedés 

közforgalmú 

tömegközlekedés  

autóbuszmegálló módosított és 

aktualizált 

OSM, web 

villamosmegálló aktualizált OSM 

kerékpár 
kerékpáros pont aktualizált OSM 

kerékpárbolt aktualizált OSM 

vasútállomás eredeti kidolgozó 

egyebek 
határátkelő eredeti kidolgozó 

vasúti átjáró aktualizált OSM 

közlekedési pont aktualizált OSM 

EGYEBEK 
  

  

barlang aktualizált OSM 

nyilvános mosdó eredeti OSM 

A földrajzi adatbázist interaktív módon lehet megnézni az ideiglenes hivatkozáson: 

http://ippoz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=23d72322c6de412598ab578d

af44a20e  

6.2.1.3. Egyebek 

NATURA 2000 védett területek adatbázisának forrása (ec.europa.eu)
35

. 

A vasúti hálózat a vasútállomásokkal együtt a kidolgozó adatbázisából származik. Ezekhez 

lettek csatolva az egyes autóbuszmegállók (jelentősebb kerékpáros turisztikai területeken). A 

kidolgozó adatbázisából származnak az adminisztratív egységek felületeinek határai (NUTS, 

LAU), települések, és határátkelők pontrétege. 

                                                 

 

35
 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/db_gis/index_en.htm 

http://ippoz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=23d72322c6de412598ab578daf44a20e
http://ippoz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=23d72322c6de412598ab578daf44a20e
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6.2.1.4. Menetrendi adatok 

A vasúti- és autóbusz-járat, beleértve helyi tömegközlekedés keresése a már ismert weboldalon 

www.cp.sk lehetséges (melyet az INPROP s.r.o. üzemeltet). Az elővárosi, távolsági, és nem-

zetközi autóbusz-közlekedés menetrendjeit .pdf és .xls formátumokban ingyenesen lehet letöl-

teni a Menetrendek országos információs rendszeréből  (Celoštátny informačný systém 

o cestovných poriadkoch) a következő oldalról: http://portal.cp.sk. A vasúti menetrendeket 

.pdf formátumban a Szlovák Vasúttársaság honlapján lehet megtalálni – www.zsr.sk 

(http://www.zsr.sk/slovensky/cestovny-poriadok-2014-2015.html?page_id=3404). 

6.2.2. Meglévő szlovák kerékpáros portálok 

6.2.2.1. Freemap36 (www.freemap.sk)  

A www.freemap.sk térképportált egy magán társulás építette ki és üzemelteti, amihez szabad 

felhasználású térképeket használ. A térképportál a szlovák "openstreetmap" közösség számára 

biztosít működési lehetőséget.A térképportál Szlovákia teljes területét lefedi. Térképek export-

ját teszi lehetővé különféle mobilkészülékek számára. Ezeken felül turisztika útvonalak, kerék-

páros útvonalak, és tanösvények támogatására is figyelmet fordít. A térképeken beállítható a 

magassági szintvonalak megjelenítése, előnyei közé tartozik a fényképgaléria is. A portál váro-

sok, és további pontok keresését teszi lehetővé. A rendszer kiterjedt POI-adatbázissal rendelke-

zik, kategóriákba elosztva, melyek megjelenítését szükség szerint be/ki lehet kapcsolni. A por-

tál lehetővé teszi továbbá a megadott két pont közötti útvonalak keresését közbenső pontok 

hozzáadásával. Útvonal kereshető gépkocsival közlekedők, kerékpárosok, gyalogosok számára, 

továbbá egyéb turisztikai célra. Az „openstreetmap“ (OSM) alapon működő portál legfonto-

sabb előnye a folyamatos frissítés. Ez a portál szintén lehetővé teszi útvonalak letöltését .gpx 

formátumban, melyet a saját készülékben lehet felhasználni. További funkcionalitása a rétegek 

hozzáadása / elvétele. A portál egyúttal kapcsolódik a http://www.oma.sk oldalhoz, amely szé-

leskörű információkat kínál a turisták és kerékpáros turisták számára (turistaútvonalak és ke-

rékpáros útvonalak adatbázisát tartalmazza egész Szlovákiára vonatkoztatva). Ennek, és az ön-

kéntességen alapuló hasonló portáloknak a hátrányuk az adatok eltérő minősége, és a nem egy-

séges kategorizálás (63. ábra).  

                                                 

 

36
 Polgári társulás, Freemap Slovakia, Matičná 8/A5, 900 28 Ivanka pri Dunaji, freemap@freemap.sk. 

http://portal.cp.sk/
http://www.freemap.sk/
http://www.oma.sk/
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63. ábra: Freemap.sk 

6.2.2.2. Let´s bike!
37

 (www.letsbike.eu) 

A letsbike.eu internetes portál létrehozására a „Za mostom“ (Hídon túl) projekten  részeként 

került sor, melynek társfinanszírozására  a Szlovák Köztársaság - Ausztria Határmenti Együtt-

működési Program 2007-2013 adott lehetőséget. A szlovák részért a Pozsonyi Önkormányzati 

Kerület felel, amely a portál üzemeltetését, és aktualizálását biztosítja. A portál célja informá-

ciók biztosítása kerékpáros útvonalakról és rendezvényekről nemcsak a Pozsonyi Kerületben, 

hanem a határmenti régióban is (Ausztria, Magyarország). A letsbike.eu portál az egyes kerék-

páros útvonalak megismerésének, valamint útvonal keresésének lehetőségét biztosítja a jelenle-

gi pozícióból a POI-ba, miközben az útvonal adatait GPX-formátumban lehet egyszerűen letöl-

teni. A jobb tájékozódás végett a legalkalmasabb kirándulás kiválasztásakor az egyes útvonalak 

kategorizálva vannak hosszúság, nehézségi fok, vagy felületük szerint. Kiegészítő szolgáltatás-

ként a kerékpáros útvonalak környékéről fotók állnak rendelkezésre. A portál nemcsak a kerék-

páros útvonalakról biztosít információkat, hanem a környékükön elérhető aktivitásokról - ren-

delkezésre áll az eseményekről naptár, melynek segítségével az érdeklődő információkat sze-

rezhet a régió érdekes rendezvényeiről.A többnyelvű portál (SK, HU, DE, EN) az útvonalak 

megjelenítését az alapnézeten kívül különféle térképalapokon teszi lehetővé, úgymint, turista 

                                                 

 

37
 letsbike@gob.sk 

file://///srvdc002/d/fileserver/home/transorg/Projektek/2013/TransHUSK+/Tanulmány/letsbike.eu
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vagy légifelvételek. Előre definiált útvonalakat jelez ki, és egyúttal lehetőséget kínál a felhasz-

nálónak megterveznie saját útvonalát, miközben ebben az esetben csak a legközelebbi regiszt-

rált útvonalakig keresi a kapcsolatokat. A rendszer lehetőséget kínál az útvonal kiválasztására a 

megadott kritériumok alapján: az útvonal hossza, nehézségi fok (rekreációs, sport, profi), a te-

vékenység típusa alapján (hobbi, MTB, kerékpáros turizmus, singletrek - single track, bikepark, 

E-bike). 

Ennek az oldalnak az előnyei közé tartozik a kiváló grafikai felület, és az egyszerű keresés. Ide 

lehet sorolni még az útvonal keresését paraméterek szerint, rétegek hozzáadását, és elvételét 

(71. ábra). 

  

64. ábra: Let´s bike 

6.2.2.3. Poďme von! (Gyerünk ki!)38 (Let´s go out!, www.podmevon.sk) 

A PoďmeVon.sk (Gyerünk ki) olyan projekt, melynek célja az idegenforgalom népszerűsíté-

se  Szlovákiában, turisztikai potenciálunk népszerűsítésének víziója külföldön, és  ambíciója 

tájékoztatni érdekes helyszínekről, és minden rendezvényről Szlovákiában. A projekt 2012-ben 

kezdődött. A nagyméretű webes térkép offline Szlovákia turisztikai térképpel ellátott mobil 

alkalmazással van kibővítve.  

                                                 

 

38
 Poďme Von, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov, info@podmevon.sk 

http://www.poďmevon.sk/
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A portál „opensource“ forrásokon alapul a Google Maps, Panoramio fényképek adatbázisa, 

Google Places, Direction services, stb szolgáltatásokhoz hasonlóan. A turisztikai és kerékpáros 

turisztikai háttéradatok az Openstreetmap.org-tól származnak. A POI-ról szóló információk egy 

részét a Wikipedia, a szállás-információkat a Booking.com szolgáltatta. Szlovákia fénykepei 

saját fényképek, szlovák szerzőktől, és fotóbankokból származnak. A kirándulásokat maguk a 

szerzők adják hozzá, miközben mindegyik szerző hivatkozhat a kirándulás során saját honlapjá-

ra, vagy más weboldalra. A rendezvényeket maguk a szervezők adják hozzá, a kulturális ren-

dezvényeket a Kulturális Minisztérium szolgáltatja. Abban az esetben, ha az információk külső 

forrásból származnak, ez az információ mellet mindig fel van tüntetve, hivatkozva a forrás ol-

dalára. A portál teljes szlovákiai lefedettséggel rendelkezik. Szlovákia minden turisztikai, tör-

ténelmi, kulturális, és egyéb attrakcióira fókuszál. Ráadásul lehetőség van saját (turisztikai, 

kerékpáros, ismeretszerző, stb.) kirándulások kialakítására annak nyilvánosságra hozásával, 

megosztásával. 

A főbb előnyök közé tartozik a jelentős POI valamint a rétegek listája, ezek kiválasztása. To-

vábbi pozitívumként lehet említeni saját pontok, kirándulások és a hozzájuk tartozó informáci-

ók hozzáadásának lehetőségét (fényképek, weboldalak, stb.), kirándulások kiválasztását (gya-

log, kerékpáron, gépkocsival) és nagy adatbázis a helyi rendezvényekről, vagy szálláslehetősé-

gekről. A portálon azonban hiányzik z útvonalkereső, és problémás az exportálás lehetősége 

.gpx/.kml állományokba (65. ábra).  

 

65. ábra: Poďme von (Gyerünk ki) 
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6.2.2.4. Cykloportál39 (www.cykloportal.sk) 

A www.cykloportal.sk webes portált a Szlovák Kerékpárklub (Slovenský cykloklub - SCK) 

hozta létre és üzemelteti, melynek fő küldetése a kerékpáros forgalommal, és kerékpáros turiz-

mussal összefüggő tevékenységek támogatása. További küldetése részt vállalni a kerékpáron 

való mozgás feltételeinek kialakítása a tagok, és széles nyilvánosság számára. A portál egész 

Szlovákia területét lefedi. Jelenleg a nagyszombati, trencséni, és zsolnai kerületről vannak elér-

hető adatok. Fokozatosan egészítik ki a Szlovákia hiányzó területeiről származó adatokkal. A 

kerékpáros portál célja a legálisan engedélyezett és kijelölt útvonalak nyilvánosságra hozatala 

egész Szlovákia vonatkozásában. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy kizárólag olyan kerékpáros 

útvonalak vannak itt jelölve, melyek ihvatalosan is elismert kerékpárutak. A portálon nyilvá-

nosságra hozott mindet adat nem kereskedelmi felhasználásra készült a nyilvánosság, turisták, 

és Szlovákia látogatói számára. Az adatokat a szerzői jogokról szóló törvény értelmében a tör-

vény védi, az SCK tulajdonát képezik. További felhasználásuk és terjesztésük csakis az SCK 

írásos jóváhagyásával lehetséges. 

A GPS-adatok az oldalon .gpx formátumban érhetőek el, ingyenesen letölthető állományok 

GPS-készülékekbe történő importjának lehetőségével. Az adatokat akkreditált oktatásban ré-

szesült kerékpáros útvonalak jelölői helyezhetnek csak el, amivel garantálják a kerékpáros tu-

risztikai útvonalak aktuális állapotát. 

A portál pozitív tulajdonságaihoz tartozik az útvonalak kiválasztásának lehetősége megadott 

paramétere alapján, útvonal letöltésének lehetősége .gpx formátumban saját készülékre, az út-

vonal magassági vonalvezetésének megjelenítése, az egyes útvonalak jellemzése, és a felhasz-

nálók számára rendelkezésre állnak fényképfelvételek a kerékpáros útvonalak környékéről.  

További hozzáadott érték a kirándulás-tippek - az egyes kerékpáros turisztikai útvonalak kör-

nyékéről származó érdekességekről szóló információk. Ennek a portálnak a hiányosságai közé 

tartozik a POI-k hiányzó adatbázisa, valamint nem nyújt lehetőséget a megadott pontok közötti 

útvonalak keresésére (66. ábra). 

                                                 

 

39
 Szlovák Kerékpárosklub (Slovenský cykloklub), Námestie Slobody 6, 921 01 Piešťany, 

info@cykloklub.sk 
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66. ábra: Kerékpáros portál (a Nagyszombati Kerület aloldala) 

6.2.2.5. Tourcentrope (map.tourcentrope.eu) 

A CENTROPE projekt keretébe létrehozott portál a Central Europe operatív program keretében 

valósult meg. Ennek a weboldalnak a célja a CENTROPE régió (Ausztria, Csehország, Szlová-

kia, és Magyarország) határmenti régióinak idegenforgalmának támogatása. A projekt Ausztria, 

Magyarország, Szlovákia, és Csehország idegenforgalomban tevékenykedő regionális szerve-

zetei közötti együttműködés keretében valósult meg. A portál által lefedett terület ideális csalá-

di kirándulásokra akár kerékpáron, akár más közlekedési eszközökkel. A területen egy sor mű-

emlék, múzeum, galéria található, valamint szezonális események, és fesztiválok kerülnek meg-

rendezésre. Természeti szépségei, valamint sport és üdüléshez kiválóan alkalmas feltételei mi-

att ez a régió kiválóan alkalmas helyszín hétvégi családi kirándulásokhoz, vagy aktív üdülés-

hez.  

A portál 40 kerékpáros útvonal leírását tartalmazza beleértve hosszúságukat, nehézségi szintjü-

ket, vagy a felület típusát. A www.tourcentrope.eu oldalon több mint 60 kulturális és szórakoz-

tató eseményről, csaknem 160 műemlékről, és érdekes helyszínről vannak információk. Nagy-

számú POI is rendelkezésre áll, melyek különböző kategóriákba vannak felosztva - kultúra, 

természet, történelem, sport, étkezési lehetőségek, turisztikai információs központok és well-

ness. A portál célja a különféle forrásokból származó információk integrálása egy helyre, vala-

mint információk nyújtása áttekinthető formában. Az összes információ angolul, valamint az 

összes résztvevő régió nyelvein érhető el (67. ábra). 

A portál előnyei közé tartozik az útvonalválasztás lehetősége a megadott paraméterek alapján, 

POI-adatbázis kategóriákra van osztva az egyes témák bekapcsolásának/kikapcsolásának lehe-

tőségével, vizuális támogatás fényképek alakjában, széleskörű információk kulturális, társa-
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dalmi, és sporteseményekről. A portál hozadéka, hogy több országon keresztülhaladó kerékpá-

ros útvonalat is magában foglal. Pozitívumok közé tartozik a soknyelvűség (EN, HU, SK, CZ, 

DE). Gyenge oldalai közé tartozik az egyes megadott pontok közötti útvonalak keresésének 

hiánya. Hátrány még a terület korlátozott lefedettsége, amit a CENTROPE régió határol be. 

Kapcsolat: Slovenský dom Centrope, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, +421 948 228 657 

(SK, EN, DE), info@tourcentrope.eu. 

 

67. ábra: Tourcentrope 

6.2.2.6. Egyéb alkalmazások 

 mapy.trnava-vuc.sk 

Az előnyök közé tartozik az előre definiált útvonalakhoz tartozó fényképgaléria, az útvonal 

profilja, útvonal kiválasztása paraméterek szerint, POI - hozzáadás az útvonal mentén, térkép 

kiválasztásának lehetősége. A fő, és lényeges hátránya az A pontból B pontba történő keresés 

hiánya (csak konkrét kerékpáros turisztikai útvonal keresése lehetséges).  

 Mountainbiking.sk 

Az előnyök közé tartozik útvonal kiválasztása paraméterek alapján - POI - kiválasztás, fényké-

pek, kirándulási tippek - információk, interaktív útvonaltervezés, útvonal profilja. A fő, és lé-

nyeges hátránya az A pontból B pontba történő keresés hiánya, valamint az a tény, hogy regio-

nális portálról van szó - Tátra, Szepesség, és Felső-Garammente egy része. 

 Cykloserver.cz 

Előnyei közé tartozik az elfogadható felhasználói felülete, útvonalak saját megrajzolása, .gpx-

import, kerékpáros kirándulások választása.  Háttértérképekként a cseh SHOCART kartográfiai 

http://www.mapy.trnava-vuc.sk/
http://www.mountainbiking.sk/
http://www.cykloserver.cz/
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társaság térképei szolgálnak. A fő, és lényeges hátránya az A pontból B pontba történő keresés 

hiánya, POI hiánya, nem lehet rétegeket kiválasztani, és nincs .gpx-export. Emellett nem min-

den esetben aktuális. 

 Mapy.cz  

A Mapy.cz (elsősorban Csehországban, de Szlovákiában is) kedvelt útvonaltervező Maps 

Google alapon, azonban saját háttéradatokkal. Lehetőség van útvonaltervezésre preferált közle-

kedési eszköz kiválasztásával - gépkocsi, gyalog, kerékpár, közforgalmú tömegközlekedés. A 

kerékpáros útvonalak adatai azonban már néhány éve nem aktuálisak. Hasonló a helyzet a szlo-

vák mapa.zoznam.sk portállal is, ahol POI-kat és kerékpáros útvonalakat lehet megjeleníteni. 

Kerékpáros útvonalak tervezése azonban nem lehetséges, az adatok úgyszintén nem aktuálisak. 

A kerékpárutakat megjelenítő további portálok közé lehet besorolni még: 

 mtbmap.cz (CZ és SK, .osm és .shp letöltésre - kivágás) 

 www.cyklo-jmk-ttsk.eu 

 mapy.hiking.sk/?ref=navigator (a térképek és a tervezési lehetőséget azonban csak tu-

risztikai útvonalakra) 

 cyklo.hiking.sk (mint térképek.hiking azonban csak térkép, csak kerékpáros útvonalak 

tervezési) 

 cyklotrasy.sk (tervezési lehetőség nélkül) 

 www.cyklistikakrnov.com/Cyklotrasy/CYKLOTRASY.htm (CZ) 

 www.cykloturista.sk/odkazy-cyklo/cyklotrasysk.html  

 www.ceskojede.cz/rubriky/cykloweby-a-mapove-podklady/portaly-kraju (CZ) 

 www.cykloturista.sk/odkazy-cyklo/cyklotrasysk.html  

 www.cyklistikakrnov.com/Cyklotrasy/CYKLOTRASY.htm (CZ) 

 www.ceskojede.cz/rubriky/cykloweby-a-mapove-podklady/portaly-kraju/ (CZ) 

 www.mapa.prahounakole.cz (CZ) 

 www.cyklisticke.trasy.sk (passive web page, with pre-defined cyclo routes) 

6.3.  HATÁRON ÁTNYÚLÓ INTEGRÁLT ÚTVONALTERVEZŐK 

6.3.1. Külföldi példák 

6.3.1.1. Google Maps biking directions 

A népszerű keresőóriás által üzemeltetett Google Maps útvonaltervezőjének egyik rétege az 

autós, gyalogos, közforgalmú közlekedés mellett. A tervező jelenleg még béta állapotban van, 

így nem garantálja, hogy hibátlanul tervez. 

Funkciók 

Két tetszőleges pont között tervez útvonalat, itinert rajzol, teljes emelkedést, ereszkedést mutat-

ja. Kalkulál távolságot illetve ebből hozzávetőleges időszükségletet (68. ábra). Ez utóbbinál 

figyelembe veszi a terepviszonyokat, az úttípust és a kanyartok számát. Megjeleníti a kerékpár-

http://www.mapy.cz/
http://www.cyklistikakrnov.com/Cyklotrasy/CYKLOTRASY.htm
http://www.cykloturista.sk/odkazy-cyklo/cyklotrasysk.html
http://www.ceskojede.cz/rubriky/cykloweby-a-mapove-podklady/portaly-kraju
http://www.cykloturista.sk/odkazy-cyklo/cyklotrasysk.html
http://www.cyklistikakrnov.com/Cyklotrasy/CYKLOTRASY.htm
http://www.ceskojede.cz/rubriky/cykloweby-a-mapove-podklady/portaly-kraju/
http://www.mapa.prahounakole.cz/
http://www.cyklisticke.trasy.sk/
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utakat, illetve tervezésnél is ezeket részesíti előnyben, autópályát és a forgalmas útszakaszokat 

kizárja. Az okostelefonos alkalmazása képes hangos navigációra is. 

 

68. ábra: Kerékpáros útvonal tervezése az „Google Maps Biking” útvonaltervezőjével (forrás: 

www.maps.google.hu) 

Előnyök 

A Google az elmúlt években a térképszolgáltatásával nagy népszerűségre tett szert, ami biztosí-

ték arra, hogy a jövőben kerékpáros útvonaltervezés terén is komoly előrelépésekre lehet szá-

mítani, mind elérhető funkciók, mind naprakészség terén. Piaci alapon működik, így a karban-

tartása – a többi térképeikhez hasonlóan – megoldott. További nagy előnye, hogy a POI-k már 

jelenleg is rendelkezésre állnak, így a jövőben nem lehet elvi akadálya annak, hogy útvonalter-

vezésnél figyelembe vegye az út menti létesítményeket. Vitathatatlan előnye – minthogy globá-

lis szolgáltatásról van szó – országhatárokon átívelő útonalak is tervezhetőek vele. 

Hiányosságok 

Ahogy arra korábban utaltunk, a Google kerékpáros útvonaltervezője jelenleg igen kezdetleges 

fázisban van, az alapfunkciókon kívül semmit nem tud. A kerékpáros infrastruktúra jelenleg 

még feldolgozás alatt van, valamint további hátránya, hogy jelenleg Magyarországon nem érhe-

tő el a szolgáltatás, a régiónkban csak Ausztriában működik. 

Elérhetőség 

Interneten a www.maps.google.hu oldalon, illetve az Google alkalmazásboltjában Androidos 

telefonokra a https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps 

http://www.maps.google.hu/
http://www.maps.google.hu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
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oldalon. iOS eszközökre is elérhető az Appstoreon belül, a 

https://itunes.apple.com/us/app/google-maps/id585027354?mt=8 oldalon.  

6.3.1.2. Open Route Service 

Általános útvonaltervező, mely szintén az Open Street Map alaptérképét használja, amia a fel-

használók által gyűjtött geoadatbázisra épül. 

Funkciók 

Egész Európát lefedő útvonaltervező, mely személygépkocsik, gyalogosok és kerékpárosok 

számára kínál útvonaltervezést. Kerékpárral különböző szempontok szerint tud tervezni; legrö-

videbb út, mountain bike, országúti, legbiztonságosabb út, vagy elsősorban kerékpárúton (je-

lenleg béta állapotban). Köztes pont megadható, beállítható elkerülendő terület, a kiindulópont 

adott időn belüli elérhetősége kirajzoltatható (69. ábra). Ezek mellett képes az útvonal közelé-

ben adott sugárban található POI-k megjelenítésére is. Rajzol itinert, GPX és KMZ formátum-

ban lementhető az útvonal. 

 

69. ábra: Kerékpáros útvonal tervezése az „Open Route Service” útvonaltervezőjével (forrás: 

www.openrouteservice.org) 

Előnyök 

https://itunes.apple.com/us/app/google-maps/id585027354?mt=8
http://www.openrouteservice.org/
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Egyedi tulajdonsága az induló pont elérhetősége, illetve a tárolt POI-k megjelenítése, több 

szempont szerint; lehetőség van a kiinduló pont adott sugarában, az útvonaltól adott távolság-

ban vagy név alapján keresni. Előnye, hogy tervez határon átívelő útvonalat. Minthogy az Open 

Street Map alaptérképét használja, a geoadatbázis folyamatosan frissül, így naprakész (de nem 

feltétlenül megbízható!) adatokkal szolgál. 

Hátrány 

Kombinált utazást nem tud tervezni, így a túra kezdőpontjára a rá, illetve a végpontjáról az el-

utazást külön kell tervezni. 

Elérhetőség 

Interneten, a www.openrouteservice.org címen található. 

6.3.1.3. anachb.at 

Általános, Basemap alaptérképre támaszkodó útvonaltervező oldal Ausztriában, amely képes 

kombinált útvonalak (B+R, P+R stb.) tervezésére és megjelenítésére. 

Funkciók 

Két tetszőleges, Ausztrián belüli pont között tervez útvonalat, melyet különböző szempontok 

szerint lehet alakítani (közlekedési eszköz, sebességprofil, akadálymentesség, gyaloglási távol-

ság stb.). Az útvonalról részletes információval szolgál (70. ábra), kerékpáros tervezés esetén 

itinert rajzol. Exportálható .gpx és .kmz formátumba az útvonal. A közforgalmú közlekedési 

eszközök menetrendjét natívan kezeli, beállítható az utazás kezdete, illetve az utolsó csatlako-

zás. 

http://www.openrouteservice.org/
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70. ábra: Kerékpáros útvonal tervezése az „anachb” útvonaltervezőjével (forrás: www.anachb.at) 

Előnyök 

Képes kombinált utazás tervezésére, a közforgalmú közlekedési eszközök figyelembe vételére. 

Részletes információkkal szolgál az útvonalról, van okostelefonos alkalmazása. Részletesen 

paraméterezhető az utazás, a POI-kat megjeleníti, azokat valós időben kezeli (kerékpárkölcsön-

zőben hány szabad kerékpár, parkolóban hány szabad hely stb.), valós idejű forgalmi informá-

ciókkal szolgál. Köszönhetően az üzemeltetőnek (VOR), az adatok naprakészek. 

Hátrányok 

A tervező kizárólag Ausztrián belül tervez, így nemzetközi viszonylatban nincs mód útvonalvá-

lasztásra. A POI-k – habár rendkívül részletesek – szálláshelyeket és látnivalókat nem tartal-

maznak, illetve kombinált tervezésnél nem állítható be, hogy melyik szakaszon milyen eszköz-

zel tervezzen. Ezek fényében inkább közlekedési útvonaltervező, semmint turisztikai célú utak 

tervezésére készült. 

Elérhetőség 

Interneten, a www.anachb.at oldalon, illetve az Google alkalmazásboltjában Androidos telefo-

nokra a https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hafas.android.vao linkről lehet letölte-

ni. 

http://www.anachb.at/
http://www.anachb.at/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hafas.android.vao
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6.3.1.4. Switzerland Mobility
40

 (map.mountainbikeland.ch) 

Kiváló portál a Switzerland Mobility, mely POI-k széleskörű megjelenítésén kívül a fizetős 

verzió (bejelentkezést követően) kerékpáros útvonalak rajzolásának lehetőségét is kínálja. Az 

alap ingyenes verzióban kiválóan vannak feltüntetve az autóbuszmegállók, vasútállomások, 

tömegközlekedési járatok megállói, melyek kattinthatóak, valamint az ezt követő hivatkozással 

a járat keresésére (sbb.ch). Az A nach B projekthez hasonlóan, a Switzerland Mobility mögött 

is egy sor regionális partner áll. 

A POI-k adatbázisa a megszokott POI-kon kívül rendszeresen aktualizált kerékpárszervizek, 

kerékpárboltok, és további vásárlási lehetőségek listáját is tartalmazza. Kerékpáros közlekedési 

és turisztikai útvonalakon kívül, melyek ésszerűen vannak elosztva kerékpáros és hegyi (MTB) 

részekre, útvonalak megjelenítését teszi lehetővé turizmus, vízi turizmus, vagy akár korcsolya-

útvonalakra. Rendkívül praktikus az aktuális időjárás ismertetése. Háttérként egy topográfiai 

térkép szolgál, ennek szürke verziója, és ortofoto-térkép. Egyszerű a térképexportja (nyomtatá-

sa) .pdf-formátumba. 

A fő hátrányai közé tartozik az A nach B-típusú keresés hiánya. A nyomvonal megjelenítése 

még a fizetős verzióban sem kínálja ezt a lehetőséget. Ez csak grafikai szerkesztő, mely új 

nyomvonalak létrehozását, és .gpx formátumba történő exportját teszi lehetővé. (71. ábra). 

                                                 

 

40
 SwitzerlandMobility Foundation, Spitalgasse 34 3011 Bern, +41 31 318 01 28, nfo@schweizmobil.ch, 

www.schweizmobil.org , www.schweizmobil.ch 
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71. ábra: Kerékpáros útvonalak és POI-k, tömegközlekedési járatok megállóinak, és időjárás megjelení-

tése a Switzerland Mobility alkalmazásba 



160 

 

6.3.1.5. Egyebek 

A jó gyakorlat további példái a csehországi regionális kerékpáros portáljai (kerületek), Néme-

tországban és Ausztriában (tartományok): 

  Ústí nad Labem kerület kerékpáros portálja (Cykloportál Ústeckého kraje): twist.kr-

ustecky.cz
 41

 (cseh- és német nyelven érhető el) 

 Karlovy Vary kerület kerékpáros útvonalai (Cyklotrasy Karlovarský kraj): 

cyklokv.vars.cz 

 Libereci kerület kerékpáros útvonalai (Cyklotrasy Liberecký kraj): www.liberecky-

kraj.cz/dr-cs/s-cyklotrasy/; az alkalmazás elindításához a hivatkozás megadását, és az 

oldal betöltését követően a "turizmus és kerékpáros turizmus" („turistika 

a cykloturistika“) tételre kell kattintani, majd a "Térkép fölött megjelenítés"-re 

(„Zobrazit nad mapou“)   

 Hessen kerékpáros portál 
42

- kerékpárútvonal tervezése, POI-tételek hozzáadásának le-

hetősége, konkrét kerékpárútvonal megjelenítése, kerékpárútvonalak és POI-k listája 

megrajzolás lehetőségével, 5-nyelvű verzió (németül, angolul, franciául, hollandul, és 

lengyelül). 

 Bayernnetz für Radler
43

 (Bajorország), Radrouten Planer Hessen
44

 - kerékpárútvo-

nal tervezése, POI tételek hozzáadásának lehetősége, konkrét kerékpárútvonalak és 

POI-k listája megrajzolás lehetőségével 

 Ober Österreich: http://maps.oberoesterreich.at – kellemes felhasználói környezet, na-

gyobb hangsúly a POI-ra, kerékpárútvonal megjelenítése választásának lehetősége, ex-

port .gpx-be. 

A Mapquest (www.mapquest.com) portálok jó alternatívát nyújtanak kerékpáros útvonal kere-

sésére Szlovákia és Magyarország között. A többi külföldi kerékpáros portál közül meg kell 

említeni még: Bikemap.net (www.bikemap.net), ahol különféle kerékpárútvonalak vannak 

megjelenítve az OpenStreetMap adatbázisaiból .gpx-formátumban való letöltés lehetőségével. 

Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik a cmaps.gpsteam.eu is. Közforgalmú tömegközlekedés-

re fókuszál a litván http://stops.lt portál, mely a kerékpárkölcsönző pontokat is megjeleníti. A 

cseh kerékpáros portál Cyklotrasy - www.cyklotrasy.cz. jobban fókuszál a szöveges leíró in-

formációkra kerékpárútvonalakról, és kerékpárszervizekről. 

A finn Journey Planner Helsinki Region Transport útvonaltervező különféle útfelületek 

kiválasztásával és pontosabb attribútumokkal teszi lehetővé az útvonaltervezést, mint például 

az elégetett kalóriák mennyisége (pk.reittiopas.fi/en/). Az oldal része a tömegközlekedés terve-

                                                 

 

41 twist.kr-

ustecky.cz/tms/kr_ustecky_cyklo_public/index.php?client_type=cyklo_public&Project=TMS_KR_USTECKY_C

YKLO_PUBLIC&client_lang=cz_iso&strange_opener=0 

42 radservice.radroutenplaner.hessen.de/rrp/hessen/cgi?lang=DE&view=3526912,5697808,3545937,5712516,, 

43 bay-rad.de/bfr/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=de 

44 www.radroutenplaner.hessen.de/rph_br_Links_01EN.asp 

http://www.pk.reittiopas.fi/en/
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zése, és különféle POI-k kiválasztása. Alapként különféle finn térképek szolgálnak. Négy nyel-

vi verzió közül lehet választani (angolul, finnül, svédül és oroszul). További útvonaltervezők 

összehasonlítása található a 4. mellékletben. 

6.3.2. A határon átnyúló információs támogatás helyzete 

6.3.2.1. Projektek 

Kerékpárturizmus szempontjából rendkívül értékesnek tűnik a Látogasd meg Tokajt (Navštív 

Tokaj – Rovina)
45

projekt, amely a weboldalain a Tokaji Körzet területét prezentálja a határ 

mindkét oldalán. A három nyelvi verzióban elérhető információk (SK, HU, EN) a kerékpárút-

vonalakkal, kultúrával, turizmussal, és az egyes községekkel foglalkoznak. 

A Pons Danubii EGTC társulás információs szórólapokat adott ki a kerékpárútvonalakról 

Révkomárom és Komárom környékéről különféle attratktivitásokkal és eseményekkel kapcso-

latban (lásd a 4.3.3 alfejezetet). 

6.3.2.2. Kerékpáros szerverek 

A nemzetközi alkalmazások és kerékpáros szerverek szempontjából az előző alfejezetre lehet 

hivatkozni. A már említett kerékpáros portálok közül a mi érintett területünk szempontjából a 

következőkből származó információkat és funkcionalitásokat lehet felhasználni: 

 Google Maps biking directions (maps.google.com) – SK, HU, EN, 

 Open Route Service (www.openrouteservice.org) - EN, 

 Bikemap.net (www.bikemap.net) - EN, 

 cmaps.gpsteam.eu – SK, EN, 

 www.opencyclemap.org – EN, 

 www.freemap.sk – SK, 

 www.oma.sk – SK, 

 http://cycling.waymarkedtrails.org –SK, HU, EN ..., 

 www.mapquest.com – EN. 

6.3.3. Az határokon átnyúló integrált információs támogatás lehetőségei 

A projekt fejlesztésének keretén belül a közeljövőben információkat tüntetünk fel a tervezett 

Magyar-szlovák határmenti fenntartható mobilitási portálon belül, ami a tervezett Transhusk ++ 

projekt keretén belül fog megvalósulni. A Transhusk++ projekt hosszútávú célja a határokon 

átnyúló közlekedési szolgáltatások támogatása lesz. Specifikus cél lesz a közforgalmú tömeg-

közlekedési szolgáltatásokat, és ezek integrációját támogató web-portál és GIS-portál fejleszté-

se. 

                                                 

 

45
 www.navstivtokajrovina.sk 

file://///srvdc002/d/fileserver/home/transorg/Projektek/2013/TransHUSK+/Tanulmány/maps.google.com
http://www.oma.sk/
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Az eredmények a következők lesznek: 

- tudatosság és informáltság növelése a határokon átnyúló közlekedési szolgáltatásokról 

felmérések segítségével, 

- a tömegközlekedés tevékenységének támogatása az érintett határmenti területen. 

A projekt tevékenységei: 

- a határon áthaladó közforgalmú integrált tömegközlekedés felmérése, 

- a tömegközlekedési tevékenységek változásainak elemzése az érintett határmenti terüle-

ten, 

- a határmenti közlekedési portál fejlesztése (adatgyűjtés, hardver, szoftver, partnerség 

fejlesztése). 

A költségvetés 400 000 Euró körül lenne, és az időtartam pedig 2 év. 
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7. A HELYZETELEMZÉS ÖSSZEGZÉSE, JAVASLAT AZ 

ÚTVONALTERVEZŐ PROGRAM TARTALMÁRA 

7.1. PROBLÉMAFÁK ÉS CÉLFÁK 

A problémafák az 5.3.5. fejezetben feltett kérdések alapján, a 2015. március 26-án  megtartott 

partner találkozón megbeszélt SWOT analízis alapján készültek. Ez a módszer mindenben kö-

veti a TransHUSK projekt megvalósítása során követett módszertant. Azonban terjedelmi és 

szerkesztési megfontolások miatt jelen tanulmányunkban a projekt eredményeit felhasználók 

szempontjait sokkal inkább szolgáló probléma- és célfákat közöljük. Az első fa az 1-6. kérdés-

kört (72. ábra), míg a második fa a 7-12. kérdéskört (73 ábra) fedi le. A csillaggal jelölt bejegy-

zések több terület, több szakértőjének véleményét tükrözik. 
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72. ábra: probléma és célfa I. (1-6. kérdés) 
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73. ábra: probléma és célfa II. (7-12. kérdés) 
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7.2. ÚTVONAL TERVEZŐRE VONATKOZÓ JAVASLAT 

A TransHUSK Plus projekt keretében egy olyan multimodális kerékpáros útvonal tervezőt dol-

goztunk ki, amely alapvetően a felhasználó által kiválasztott kerékpáros túrák céljára mind a 

kiépített útvonal, mind a felkereshető úti célok miatt érdekes útvonalak releváns adatai alapján 

különböző túra útvonalak megtervezéséhez nyújt támogatást. Ezen túl lehetővé teszi annak 

megtervezését is, hogy a felhasználó a kerékpárnak a túraútvonalra történő oda- és visszaszállí-

tását is megtervezheti a vasút szolgáltatásait figyelembe véve. A rendszer így a kerékpáros út-

vonaltervezésen felül, egy vasúti menetrendi keresőt is tartalmaz. 

7.2.1. Tartalmi követelmények 

A kerékpáros útvonaltervezés területe a magyar-szlovák határsáv 30 km szélességű területe, 

ezért a vasúti eljutást mindkét ország vasúthálózatán szükséges bármely állomásról, vagy meg-

állóhelyről biztosítani a kerékpáros túrák célterületére. 

A rendszernek az alábbi követelményeket kell teljesítenie: 

● a megoldás szerves része egy három nyelvű, (magyar-szlovák-angol) publikus webes 

adatportál; 

● a megoldásnak webes eszközrendszerrel kell biztosítania az üzemeltetést végző munka-

társak számára a karbantartási, adatfrissítési funkciókat; 

● a magyar-szlovák határ mentén összefüggő kerékpárút hálózat létrehozása szükséges 30 

km szélességben; 

● a kerékpáros létesítmények adatait (kerékpárutak, lejtés viszonyok, forgalmi adatok, ke-

rékpáros POI-k) a rendszer részét képezik; 

● a szoftver a KENYI adatbázisból veszi át a tervezéshez szükséges adatokat; 

● a rendszer tartalmazza a vasúti menetrendi adatokat is; 

● a szoftver fogadja a felhasználók által feltöltött információkat (POI-k és azokhoz tartozó 

megjegyzések) és beépíti az adatbázisba. Ezeket az információkat előzetesen kontrollál-

juk, hogy mennyire hitelesek, előtte jelezve, hogy az adott adott információ még nem 

hitelesített, és csak utána válik az adatbázis teljes értékű részévé; 

● a kerékpáros útvonaltervező a kezdő és végpontjai például a következők lehetnek: 

− vasútállomás, vagy megállóhely, 

− település (adott középponttal), 

− POI, 

− egér kattintással kiválasztott térképi pont; 

● a kerékpáros útvonaltervező preferálja az alacsony forgalmú utakat, valamint a kerék-

párutakat; 

● a kerékpáros útvonaltervező jelzi az útvonal emelkedését, illetve lejtését; 

● számítja a különböző útvonal változatokat, amelyek megadhatók peremfeltételekkel, 

mint pl. maximális emelkedő, alacsony forgalom, napsütéses útszakasz; 

● a szoftver egy több napos útvonal esetén képes az útvonalról csak letéréssel elérhető 

szállásokat is figyelembe venni, a felhasználó által meghatározott távolságban; ehhez 

kezeli a maximális napi túra hosszt is; 
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● a vasúti útvonaltervező figyelembe veszi a kerékpárszállítására alkalmas vonatokat; 

● a POI-k között képes szűréseket végezni a felhasználó által a térképen település névvel, 

vagy kattintással megadott helyen, illetve beállítható sugarú körben; 

● az alkalmazás futtatható asztali webes felületen és telefon kijelző méretére optimalizált 

elrendezésben, illetve fejlesztünk mobil applikációkat is (iOS, Android, Windows 

Phone); 

● az alkalmazás üzemeltetését – mint minden EU program esetében – még legalább 5 évig 

biztosítani kell, így nyílt forráskódú eszközrendszer használatát támogatjuk, ami kiter-

jed az: 

− adatbázis felépítésére, feltöltésére és frissen tartására, 

− a bekerülő információk hitelesítésének vizsgálatára, 

− linkekre. 

A teszteket alapvetően a vállalkozó végezi és dokumentálja. 

a. Tesztelési feladatok: 

 Funkcionális teszt: Célja annak a megállapítása, hogy a szoftverelemek egyedileg 

kielégítik-e a tervben rögzített követelményeket. 

 Felhasználói tesztek: Felhasználói felületen keresztül végrehajtott tesztek, melyek a 

rendszer teljes egészének a működőképességét vizsgálják. 

b. Terhelési teszt feladatok a teljesítmény követelményekhez: 

 Kapacitástesztek: A rendszert a követelményekben előírt kapacitásig terheljük. 

 Sebességtesztek: A feldolgozási és válaszidők mérése. 

7.2.2. Kapcsolódás más útvonaltervező programokhoz 

Ugyan a feladathoz az operációs rendszer szabadon választható a fejlesztési környezettel 

együtt, azonban a költséghatékonyság miatt a nyílt forráskódú eszközök használatát támogat-

juk. A rendszer platform függetlenül szolgálja ki a felhasználóit, akik a rendszer egyes szolgál-

tatásait web böngészőn, vagy mobiltelefonon keresztül érik el. 

Az útvonaltervező és vasúti menetrend szoftvereket a szerver oldalon futtatjuk, a klienseken 

csak a kereséshez szükséges paraméterek beállítása, és az eredmények megjelenítése a cél. 

A rendszer a következő inputokkal rendelkezik majd: 

 Alaptérkép (WGS84 koordináta rendszerben) 

 Kerékpáros adatok (kerékpárutak, lejtés viszonyok, forgalmi adatok) 

 Menetrendek 

 POI-k 

A szoftver a fentieknek megfelelően az információk jelentős részét más, alapvetően útvonal 

tervezést szolgáló szoftverekhez kapcsolódóva szerzi/nyújtja a felhasználóknak. 
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8. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK 

Jelen tanulmány célja a térségben a határon átnyúló környezetbarát közlekedés feltételeinek 

feltárása, egy, a határon átnyúló környezetbarát útvonal tervezővel kapcsolatosan megfogal-

mazható alapvető igények összefoglalása, az elkészítendő útvonal tervező szoftver „műszaki 

specifikációjának” elkészítése volt. Ennek érdekében áttekintettük a jelenlegi kerékpáros turisz-

tikai kínálatot a két országban, a határon átnyúló kerékpáros turisztikai kapcsolatokat és a vo-

natkozó jogi-intézményi környezetet. 

Megálapítottuk, hogy a projekt közvetlen hatásterületén belül a határ mentén mintegy 40-60 

perc elérési távolságra található települések gyakorlatilag minden, a határ két oldalán található 

járást magukba foglalnak. Ebben a sávban található a két ország turisztikai célterületeinek je-

lentős hányada. Magyarországon a turisztikai célterületek közül a legjelentősebbek a természeti 

környezet részét képző Nemzeti Parkok (NP), amelyek közül öt a magyar-szlovák turizmus 

célterületeinek szerves részét képezi. Szlovákiában a szlovák - magyar határvidék idegenfor-

galmának részét képezi a Szlovák Karszt Nemzeti Park, illetve a következő tájvédelmi körzetek: 

Dunai Erdők Tájvédelmi Körzet, Kis-Kárpátok Tájvédelmi Körzet, Cserhát Tájvédelmi Körzet, 

Latorica Tájvédelmi Körzet és részben a Murányi Fennsík Nemzeti Park, Selmeci Hegyek Táj-

védelmi Körzet, és az Erdőhát Tájvédelmi Körzet. Az épített környezet sok érdeklődésre szá-

mot tartó látványossága is a határ közelében található. A tanulmány keretein belül röviden is-

mertetünk – a teljesség igénye nélkül kiválasztott – négy eltérő jellegű, turisztikai szempontból 

is fontos magyarországi látványosságot és szlovákia két legnagyobb városát: Pozsonyt és Kas-

sát. 

A helyzetfeltárás elkészítését kiterjedt adatfelvétel és kutatás előzte meg. Ennek során a követ-

kező adatfelvételekre került sor: 

- a vizsgált régióra vonatkozó térképek összegyűjtése (földrajzi, topográfiai, közlekedési 

stb.); 

- háztartási kikérdezések a lakosság utazásairól, utazási szokásairól és a határon átnyúló 

utazások jellegzetességeiről (300 háztartás/vizsgált járás/ország, országonként összesen 

1.200 háztartás); 

- interjúk az érintett állami és civil szervezetekkel (turizmus, közlekedés stb.); 

A vizsgált terület lehatárolásánál elsősorban a határon átnyúló közlekedésben leginkább érin-

tett, de a TransHUSK projekt keretében nem vizsgált térségeket és településeket vettük figye-

lembe. Habár a projekt „hatásterülete” a teljes magyar-szlovák határ, mélyebb elemzést csak a 

következő négy kisebb térségre végeztük: 

- Balassagyarmat – Szlovákgyarmat, 

- Salgótarján – Losonc 

- Ózd – Rimaszombat 

- Sátoraljaújhely – Szlovákújhely. 

Elemeztük a határ menti régióban felmért járások lakosainak utazási szokásait, különös tekin-

tettel a határon átmenő utazásaikra. Megállapítottuk, hogy elsősorban ott van érzékelhető nagy-
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ságú kölcsönös utasforgalom, ahol a határ másik oldalán valamilyen olyan vonzerő található, 

ami miatt megéri akár távolabbra is utazni. A mobilitás ráadásul ott a legnagyobb, ahol a határ 

csupán csak ketté vágott két településrészt, mint pl. Sátoraljaújhely, vagy a korábbi kutatása-

inkban feltárt Komárom esetében. Ezeken a helyeken ráadásul a kerékpár használat is sokkal 

jellemzőbb, mint ott, ahol a másik országban felkeresett település viszonylag messzebb találha-

tó. Összességében azonban elenyésző arányban látogatnak a határ túloldalára, amiben nagy 

szerepet játszik a vizsgált térségek általános gazdasági elmaradottsága, hiszen a meghiúsult 

utazások indoka alapvetően a pénzhiány. Akik utaznak, azok elsősorban valamilyen szabadidős 

programot keresnek, de jelentős még a látogatási célból lebonyolított utazások aránya is. 

A kutatásokból kiderült az is, hogy a kerékpáros turizmust alapvetően a látnivalók mozgatják, 

ezért akár még kitérőt, vagy egyéb kellemetlenséget is hajlandók vállalni a megkérdezettek. A 

látnivalókon kívül fontos szempont még az útvonal megválasztásakor a biztonság és a dombor-

zati viszonyok is. A kerékpáros kirándulások döntő hányada rövidebb túra, többnapos prog-

ramként viszonylag kevesen vállalkoznak rá. Ennek megfelelően a keresett szolgáltatások kö-

zött is alapvetően az étkezés, kisebb hányadban a pihenési lehetőség szerepelt a válaszok kö-

zött. 

Mivel számos útvonal tervező érhető el az interneten keresztül, természetesen példaszerűen 

bemutatunk ezek közül is néhány magyar, szlovák, illetve nemzetközi megoldást. Ezek között 

számos olyan is akad, amelyeknek előnyös tulajdonságait célszerű nekünk is megtartani. Elér-

hető olyan is a világhálón, amelyik összeköti a kerékpáros útvonal tervezőt az adott ország köz-

forgalmú közlekedési hálózatval is, de az a magyar-szlovák határ térségében nem érhető el. 

Ezek közül a megoldások közül a legjobbakat tanulmányunkban is ismertettük és értékeltük 

röviden. 

A stakeholderekkel tartott workshopok és az intézmények képviselőivel folytatott interjúk 

nagyban elősegítették azt az elemző munkát, amelynek eredményeként létrejött a problémákat 

és célokat feltáró kapcsolatok hálója, illetve, amelynek végeredményeként megfogalmazhattuk 

az általunk megrendelt útvonaltervező szoftverrel szembeni követelményeket, a „műszaki spe-

cifikációt”. Ennek értelmében a kerékpáros útvonaltervezés területe a magyar-szlovák határsáv 

30 km szélességű területe, ezért az útvonaltervező alkalmazásnak biztosítania kell a vasúti elju-

tást mindkét ország vasúthálózatán bármely állomásról, vagy megállóhelyről a kerékpáros túrák 

célterületére. Részletesen összeállítottuk azokat a követleményeket is, amelyeket a rendszernek 

teljesítenie kell. Ezeket az elvárásokat a közbeszerzési eljárásban a felhívás műszaki specifiká-

ciója tartalmazza és a kész rendszer teljesíti is. 
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Funkciók 
OpenRoute

- Service 
YOURS 

CycleStreet

s 
Routino 

BBBike @ 

World 
MapQuest OSRM TripGo BRouter  

OpenTrip- 

Planner 

HoofMark

er  

GraphHopp

er 
Finnder 

Lefedett-

ség 

Európa, 

Ázsia, Afri-

ka,  Auszt-

rália 

Globális 

Csak az 

Egyesült 

Királyság 

Csak az 

Egyesült 

Királyság 

Bizonyos 

városok 
Globális Globális 

Bizonyos 

városok 
Globális 

Bizonyos 

városok 

Közép-

Európa 
Globális 

Bizonyos 

városok 

  Közlekedési módok 

Szgk (leg-

gyorsabb) 
Igen Igen Nem Igen Nem Igen Igen Igen Kísérleti Nem Nem Igen Nem 

Szgk (leg-

rövidebb) 
Igen Igen Nem Igen Nem Igen Nem Igen Kísérleti Nem Nem Nem Nem 

Kerékpár 

(legrövi-

debb) 

Igen Igen Igen Igen Igen Nem Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem 

Kerékpár 

(leggyor-

sabb) 

Részben Igen Igen Igen Igen Igen Nem Igen Igen Igen Nem Igen Igen 

Kerékpár 

(legbizton-

ságosabb) 

Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Nem Igen Igen Nem Nem Igen 

Kerékpár 

(leghal-

kabb) 

Legbizton-

ságosabb 
Részben Igen Igen Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem Nem Igen 

Gyalogos Igen Igen Nem Igen Nem Igen Nem Igen Legrövidebb Igen Igen Igen Nem 

Gyalogos 

(legbizton-

ságosabb 

átvezeté-

sek) 

  Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Kerekesz-

szék 
Igen Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem 

Látássérült Nem Nem ? Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Túrázó       Igen       Nem     Igen Nem Nem 

http://brouter.de/brouter/
http://www.wanderreitkarte.de/
http://www.wanderreitkarte.de/
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Lóháton       Igen       Nem     Igen Nem Nem 

  További útvonaltervezési lehetőségek 

Tiltott irá-

nyok 
Nem Részben Nem Részben Igen Igen Részben Igen Nem Igen Nem Nem Igen 

Jármű tu-

lajdonságai 

(magasság 

stb.) 

Nem Nem N/A Igen N/A Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen 

Közbenső 

pontok 
Igen Igen Csak API 

9 online; 99 

offline 
Igen Igen Igen 

Csak mód-

váltáskor 
Igen 

Korlátozot-

tan 
Igen Igen Nem 

Manual 

speeds 
Nem Nem Részben Igen Igen Nem Nem Részben Nem Nem Nem Nem Nem 

Adott terü-

letek kerü-

lése 

Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem 

Határátlé-

pés kerülé-

se 

Nem Nem Nem Nem N/A Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Alagutak 

és hidak 

kerülése 

Nem Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem 
Konfigurál-

ható 
Nem Igen Nem Nem 

Bizonyos 

úttípusok 

kerülése 

Igen Nem Részben Igen Igen Igen Nem Részben 
Konfigurál-

ható 
Nem Igen Nem Nem 

Hegyek 

figyelem-

bevétele 

Nem Nem Igen Nem Igen Igen Nem Nem Igen 

Igen, ha a 

magassága

daok elér-

hetőek 

Igen Igen Igen 

Lépcsők 

figyelembe 

vétele 

    Igen Igen Igen   Nem Nem Igen Nem Igen Nem Igen 

Turistautak       Igen       Nem     Igen Nem Nem 

Valós idejű 

forgalom 
Részben Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 
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Kompok 

figyelembe 

vétele 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem 

  Átszállás (közforgalmú közlekedés) 

Viszonyla-

tok 

Ismeretlen Ismeretlen Ismeretlen 

Nem 

Ismeretlen Ismeretlen 

Nem Igen 

Ismeretlen 

Igen 

Ismeretlen Ismeretlen 

Nem 

                

Menetren-

dek 

Ismeretlen Ismeretlen Ismeretlen 

Nem 

Ismeretlen Ismeretlen 

Nem Igen 

Ismeretlen 

Igen 

Ismeretlen Ismeretlen 

Nem 

                

GTFS input 

Ismeretlen Ismeretlen Ismeretlen 

Nem 

Ismeretlen Ismeretlen 

Nem Igen 

Ismeretlen 

Igen 

Ismeretlen Ismeretlen 

Nem 

                

Átszállások 

Ismeretlen Ismeretlen Ismeretlen 

Nem 

Ismeretlen Ismeretlen 

Nem Igen 

Ismeretlen 

Igen 

Ismeretlen Ismeretlen 

Nem 

                

Multimodali

tás 

Ismeretlen Ismeretlen Ismeretlen 

Nem 

Ismeretlen Ismeretlen 

Nem Igen 

Ismeretlen 

Igen 

Ismeretlen Ismeretlen 

Nem 

                

  Felhasználói felület 

Útvonal 

instrukciók 
Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem Igen Nem Igen Nem 

Többnyel-

vű instruk-

ciók 

Igen Igen Nem Igen Igen Igen Igen Nem Nem Lehetséges Igen Igen N/A 

GPX export Igen Igen Igen Igen Igen Nem Igen Nem Igen Nem Igen Igen Nem 

Mobil kli-

ens 
  Nem Igen Nem Igen   Nem Igen Nem 

Fejlesztés 

alatt 
Nem Igen 

Fejlesztés 

alatt 

Magasság 

profilok 

Németor-

szágban 
Igen Igen Nem Igen Igen Nem Nem Igen Igen Igen Igen Nem 
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Offline al-

kalmazás 

Marble, Os

mAnd 

Marble,Osm

And 
Nem Marble Nem Nem Marble Nem 

Szigorúan 

offline a 

Locus, 

OruxMaps, 

OsmAnd 

alkalmazá-

sokkal 

Nem Nem Igen 
Bike 

Citizens 

  Service information 

Nyílt for-

ráskódú 

Az útvonal-

kereső algo-

ritmus 

Igen Részben Igen Igen Nem Igen Nem Igen Igen 
GraphHopp

er 
Igen Nem 

API 3. fél 

számára 
Igen Igen Igen Nem Igen Igen Igen 

Igény sze-

rint 
Csak offline Igen Nem Igen 

Igény sze-

rint 

Garancia a 

szolgálta-

tásra 

99% Nem Fizetős 99.9% 99.9% Nem   Nem Nem Nem Nem Fizetős Nem 

Rendszer 

frissítések 
Hetente Nem 

Néhány 

naponta 
Heti kétszer Hetente Naponta Naponta Hetente Hetente Nem Hetente 

Nem garan-

tálják 
Részben 

1. melléklet: külföldi útvonaltervezők összehasonlítása 


