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1 Vezetői összefoglaló 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívása keretében a Somló-Marcalmente-

Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” című projektje 

támogatásban részesült. A projekt célja a Pápai és Devecseri járás összes településének, továbbá az 

Ajkai járásból négy településnek a kerékpáros turisztikai fejlesztése. 

E térségi kerékpárforgalmi hálózati terv (KHT) a sajátos fejlesztési területből és feladatból adódóan 

nem követi szigorúan a KHT útmutató tematikáját. Elsődleges feladata, hogy felmérje a fejlesztési 

terület és környezete kerékpáros közlekedésének a helyzetét: kerékpáros forgalmát, 

kerékpározhatóságát, a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőket, és ezek alapján javaslatot 

adjon a fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növekedhessen, és 

minél többen választhassák mindennapi és szabadidős eszközként a kerékpárt. 

A projekt keretében a támogatási szerződésben meghatározott 42 db település területét és 

kapcsolatait vizsgáljuk első sorban, azonban az összefüggő, környezetével megfelelő kapcsolatokkal 

bíró hálózat kialakítása érdekében tágabb területtel foglalkozunk (1. ábra). 

 
1. ábra: A vizsgált terület lehatárolása 

A kerékpáros közlekedés helyzete 

A vizsgált területen a kerékpáros turizmus jelenleg nem számottevő. A terület határán, a Bakony 

területén jelentkezik érdemi szabadidős kerékpárforgalom (terepkerékpározás), illetve a Pápa – 

Szarvas-kő vára – Somló vonal térségében érzékelhető szabadidős kerékpározás jelenléte. A 

településeken belül jellemzően megjelenik a közlekedési célú kerékpározás. 

A vizsgált területen kizárólag Pápa városában vannak kiépített kerékpárforgalmi létesítmények, illetve 

Somlójenő közigazgatási területén a 8. sz. főút mellett van kiépítve 500 m kerékpárút. A 

kerékpározásra a helyi és országos közutakon, illetve mezőgazdasági és erdészeti utakon van 
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lehetőség. A külterületi közutak jelentős része kisforgalmú (ÁNF ≤ 2000 Ej/nap), így kerékpározásra 

alkalmasnak tekinthetők.  

A forgalmasabb utak mentén (vagy azokat kiváltó párhuzamos alternatív irányokban) hiányoznak a 

kiépített kerékpáros kapcsolatok: 

− 8. sz. főút, 

− 83. sz. főút (Pápa – 8. sz. főút) 

− 832. sz. főút (Pápa – 82. sz. főút), 

− 834. sz. főút (Sárvár – Pápa), 

− 8402 j. út (Devecser – Pápa). 

A térség keleti oldalán található a Bakony, amely a terepkerékpározás és a nagyobb kihívásokat 

kedvelők számára nyújt megfelelő lehetőségeket. Az érintett terület jelentős része sík vagy enyhe 

emelkedőkkel tarkított terület, amely a kevésbé fitt kerékpározók számára is kedvező lehetőségeket 

biztosít. 

A kerékpárforgalmi hálózat 

Jelen projektben nincs mód közlekedési infrastruktúraelemek fejlesztésére, kizárólag a meglévő 

(köz)úthálózat elemein jelölhetők ki kerékpáros útvonalak. Ennek megfelelően a kijelölendő 

alaphálózat meghatározása során figyelembe vesszük az országos közúthálózat elemeit, a helyi 

önkormányzati utakat, földutakat, erdészeti üzemi utakat, turistautakat is.  

Az egyes hálózati elemek vizsgálata során figyelembe vett szempontok (hálózati elhelyezkedés, 

burkolat jellege, minősége, stb.) közül kiemelkedő szempontként vettük figyelembe a 

gépjárműforgalom nagyságát (átlagos napi forgalom, ÁNF). A vonatkozó előírás szerint kisforgalmú 

közútnak az ÁNF < 2000 Ej/nap forgalmú utak tekinthetők, ezeken a kerékpározás feltételei általában 

megfelelőek. Tekintettel arra, hogy a térség közútjainak jelentős részén ennél alacsonyabb a forgalom 

(lásd 15Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra), további kategóriákat határoztunk meg a 

vizsgálat során: 

− I. ÁNF < 500 Ej/nap, 

− II. ÁNF = 500-1000 Ej/nap, 

− III. ÁNF = 1000-2000 Ej/nap, 

− IV. ÁNF > 2000 Ej/nap. 

Egyik elsődleges szempont a vizsgálat során, hogy a lehető legkisebb forgalmú útszakaszokat jelöljük 

ki a hálózat elemeinek. A IV. kategóriába tartozó utakat kizárólag akkor vesszük figyelembe a 

minimálisan szükséges hosszban, ha máshogy nem biztosítható a hálózat két része közötti kapcsolat. 

A vizsgált szempontok és összegyűjtött információk alapján kijelöltünk az alaphálózatot, amely a 

projektben érintett településeket és a térség fontosabb kerékpáros irányait köti össze építési 

beavatkozások nélkül az elérhető legkisebb gépjárműforgalmú közutakon, illetve földutakon keresztül. 

A projektterület melletti települések, fontosabb irányok felé további kiegészítő elemeket is 

meghatároztunk, amelyek biztosítják, hogy a projektterületen kijelölt hálózat megfelelően 

kapcsolódjon környező kerékpározás szempontjából kedvezőbb elemekhez. 

A 2. ábrán látható hálózaton szaggatott vonallal jelöltük azokat a szakaszokat, amelyek esetében az 

5.5. fejezetben említett jövőbeni bejárások során felmerülhet az útvonalak pontosításának igénye. 
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2. ábra: A projektterület javasolt alaphálózata 
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Pihenőhelyek típusai 

A 4.3.6. fejezetben részletesen áttekintettük a pihenőhelyekkel kapcsolatos előírásokat, használói 

elvárásokat, megvalósult példákat, illetve részletesen bemutatjuk a pihenőhelyek kialakításával 

kapcsolatos fontosabb elvárásokat, szükséges funkciókat. 

Az összegyűjtött adatok, előírások és szempontok alapján az alábbi négy kiépítettségi kategóriát 

határoztuk meg a kerékpáros pihenőhelyek kialakítására: 

A) Kerékpáros állomás 

− Jellemzően a kerékpáros túrák kiinduló vagy végpontjai, amelyek a pihenőhelyekhez képest 

jelentős többletszolgáltatásokat nyújtanak (pl.: szállás, sátorozási hely, szervíz, üzlet, melegvíz, 

közösségi tér, zárt tároló stb.). 

− Elhelyezkedése: jellemzően belterületen, egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódva létesíthető. 

− Célja: 

− Legalább komplex pihenőhelyekkel azonos szolgáltatások biztosítása. 

− Egyéb szereplőkkel történő együttműködési lehetőség, egymást erősítő fejlesztések. Falusi 
szálláshelyekkel, kempingekkel, stb. együttműködve kialakított, általuk üzemeltetett 
létesítmény, amelyek kapcsolódnak a helyszínen meglévő további szolgáltatásokhoz. Így a 
kerékpáros turisztikai hálózaton többletszolgáltatások jelennek meg, a partner pedig 
reklámlehetőséghez jut. 

B) Komplex pihenőhely 

− Túrázás közben hosszabb időre történő megállásra, feltöltődésre alkalmas pihenőhely. 

− Kötelező szolgáltatások: 

− Információs tábla (térkép, útvonal, látnivalók, környékbeli szolgáltatások, stb.) 

− Ivóvíz; 

− WC, mosdó; 

− Csapadéktól és erős napfénytől védett pihenési lehetőség legalább 15 fő részére padokkal, 
asztalokkal; 

− Támaszok legalább 15 db kerékpár számára; 

− Vásárlási lehetőség (esőkabát, belső gumi, lámpa, elsősegélycsomag, stb.): közeli üzletben 
vagy automatából. 

− Szeméttároló. 

− Javasolt elemek: 

− Free wifi; 

− Áram (telefonok, e-bikeok töltési lehetősége); 

− Pumpa; 

− Szervízpont (alapvető szerszámok, állvány). 

− Elhelyezkedés: 

− Lakott területen üzleteknél, büféknél, vendéglátó létesítményeknél, parkos területen 
célszerű létesíteni. 

− Lakott területen kívül: jó kilátású ponton, vízparton, árnyékos területen, amely távolabb 
helyezkedik el a gépjármű- és vasúti forgalomtól. 

C) Egyszerű pihenő 

− Túrázás közben rövidebb időre történő megállásra alkalmas pihenőhely. 

− Kötelező szolgáltatások: 
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− Információs tábla (térkép, útvonal, stb.); 

− Ivóvíz; 

− Csapadéktól és erős napfénytől védett pihenési lehetőség legalább 8-12 fő részére padokkal, 
asztalokkal; 

− Támaszok legalább 8-12 db kerékpár számára; 

− Szeméttároló. 

− Opcionális elemek: bármely további szolgáltatás, amely magasabb kiépítettségű pihenőhelyeknél 

szerepel. 

− Elhelyezkedés:  

− Lakott területen üzleteknél, büféknél, vendéglátó létesítményeknél, parkos területen 
célszerű létesíteni. 

− Lakott területen kívül: jó kilátású ponton, vízparton, árnyékos területen, amely távolabb 
helyezkedik el a gépjármű- és vasúti forgalomtól. 

D) Kerékpáros megállóhely 

− Túrázás közben rövidebb időre történő megállásra alkalmas helyszín (jellemzően kilátás, látnivaló, 

árnyékot adó fa vagy vízvételezés céljából). 

− Kötelező szolgáltatások: 

− Információs tábla (térkép, útvonal, stb.); 

− Legalább egy asztal padokkal; 

− Támaszok legalább 10 db kerékpár számára; 

− Szeméttároló. 

− Opcionális elemek: ívóvíz. 

− Elhelyezkedés pl.:  

− Lakott területen vízvételezési helynél (közkút, üzlet, büfé) célszerű létesíteni. 

− Lakott területen kívül: jó kilátású ponton, vízparton, hosszú, napos szakaszokon árnyékot adó 
fánál, amely távolabb helyezkedik el a gépjármű- és vasúti forgalomtól. 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a pihenőhely-típusok szolgáltatásai, azonban ebben az A) típusú 

Kerékpáros állomással nem foglalkozunk, mivel azokat egyedi tervek alapján egy külső partner 

bevonásával célszerű kialakítani. Alapelvként rögzíthető, hogy a kapcsolódó létesítmény szolgáltatásai 

mellett a komplex pihenőhely szolgáltatásait kell biztosítania az A) típusú kerékpáros megállóhelynek. 
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1. táblázat: Pihenőhely-típusok szolgáltatásai 

Szolgáltatások 
B) Komplex 

pihenő 
C) Egyszerű 

pihenő 
D) Kerékpáros 
megállóhely 

Fedett beálló + + - 

Asztal, padok + + 1 db 

Támaszok + + + 

Ivóvíz + + opcionális 

WC, mosdó + opcionális - 

Információs tábla + + + 

Szeméttároló + + + 

Free Wifi javasolt - - 

Áram (mobileszköz és e-bike töltési lehetőség) javasolt - - 

Pumpa javasolt opcionális - 

Szervízpont (alapvető szerszámok, állvány) javasolt - - 

Kerékpáros automata (esőkabát, belső gumi, 
lámpa, elsősegélycsomag) 

+ 
- - 

Üzlet opcionális opcionális 

Étel-ital automata 
+ 

- - 

Üzlet, büfé opcionális opcionális 

 

Pihenőhelyek kiépítése 

A bemutatott pihenőhely típusokat a projekt keretében az alábbiak szerint javasoljuk alkalmazni: 

− A) Kerékpáros állomás – jelen projekt keretében nem, de a projekthez kapcsolódva – 

együttműködő partnerek bevonásával javasoljuk jövőbeni megvalósításukat. 

− B) Komplex pihenőhely – jelen projektben nem javasoljuk az alkalmazását, azonban a kerékpáros 

turizmus fellendülésével a jövőben komplex pihenőhelyek kialakítása is indokolttá vállhat. 

− C) Egyszerű pihenőhely – a projekt keretében jellemzően ilyenek megvalósítását javasoljuk. 

− D) Kerékpáros megállóhely – a projekt keretében néhány helyszínen kiegészítő jelleggel javasoljuk 

kerékpáros megállóhelyek kialakítását. 

A 5.3. fejezetben megvizsgáltuk a támogatási szerződésben meghatározott helyszíneket. Javaslatot 

adtunk meg a pihenőhelyek kiépítettségi szintjére, egyes esetekben javaslatot adtunk a helyszín 

módosítására, új helyszín kijelölésére. 

A támogatási szerződésben biztosított források korlátozott mértékű fejlesztést tesznek csak lehetővé, 

ezért a pihenőhelyek kialakítását ütemezett fejlesztésnek kell tekinteni. A tervezett pihenőhelyek 

minden esetben teljesítik a felhívás által előírt minimumot, miszerint „a pihenőhely minimális 

tartalma pad, asztal, szemetes, kerékpártámasz”. A kerékpáros turizmus fellendülését követően a 

jelen projektben megvalósítandó pihenőhelyeket a jövőben megnövekedő igényeknek megfelelően 

lehet bővíteni, szolgáltatásaikat fejleszteni. 

A pihenőhelyek kialakításával kapcsolatos információkat a 2. táblázat tartalmazza. 

A pihenőhelyek kialakításához a 7.3. fejezetben (111-116. o.) mutatunk be lehetséges és javasolt 

vázlattervi elrendezéseket, látványterveket. 
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2. táblázat: A pihenőhelyek javasolt helyszínei és szolgátatásai 

 

  

Kialakítás

Település Hrsz. Cím Hrsz. Cím Tető Asztal, pad Infotábla Kuka Támasz

Adásztevel 449 - 449 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5

Nincs.

50 m-re tűzcsap, 

amelyre ivócsap 

szerelhető.

Nincs
Élelmiszer üzlet, 

italbolt

Apácatorna 145/1 Kossuth u. 82. 145/1 Kossuth u. 82. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll.

Jó karbantartott 

árnyékszék 

rendelkezésre áll.

-
A művelődési ház telkének hátsó részén alakítható ki a 

kerékpáros pihenőhely, amelyet így kitáblázni szükséges.

Bakonyjákó 43175 Rákóczi Ferenc tér 11 Rákóczi Ferenc u. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5
Közelben közkút 

található.
Nincs

Közelben büfé, 

élelmiszerüzlet.

A rendelkezésre álló tér szűk, a meglévő növényzethez igazított 

egyedi kialakítás szükséges.

29 Petőfi Sándor u. 24. 87 Petőfi Sándor u. 42.
Kerékpáros 

megállóhely
- 1 1 1 3 Nincs Nincs

Vegyesbolt,

italbolt

- - 108/1 Petőfi S. és Kiss J. u. sarok
Egyszerű pihenő

(meglévő)
meglévő meglévő meglévő meglévő 8 Rendelkezésre áll. Nincs -

A meglévő létesítmények mellé kerékpártámaszok telepítésével 

kialakítható a kerékpáros pihenőhely.

Bakonyság 82 - 82 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs -

A település rendezvényterének kiegészítéseként valósítható 

meg. Elrendezése és a meglévő létesítményekhez történő 

illeszkedés biztosítása további egyeztetést igényel.

161/1 Kossuth Lajos utca 8. 161/1 Kossuth Lajos utca 8. Egyszerű pihenő meglévő meglévő 1 1 5 Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Tájház
A tájház udvarán kialakított létesítmények bővítésével hozható 

létre a kerékpáros pihenőhely.

016/4 - 016/4 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs Nincs Tópart

Bakonytamási 317 Jókai u. 2. 317 Jókai u. 2. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs -

A pihenőhely az intézmény telkén kerül kialakításra, így 

kitáblázása szükséges. Tisztázandó az elérhető szolgáltatások 

köre (mosdó, WC).

Béb 141 - 141 Játszótér és tó mellett Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs Nincs Játszótér Elhelyezkedése a helyszínen pontosítandó.

Borszörcsök 336/2 - 336/2 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Jövőben tervezik. Nincs Park

Csehbánya 2 - 1/3 Park Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs Nincs Park, tornapálya Parkon belüli pontos elhelyezkedése a helyszínen pontosítandó.

Csót 10 - 10 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 8 Rendelkezésre áll. Nincs Park, játszótér Elhelyezése összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

215 Petőfi u. 58. 217 Park Egyszerű pihenő meglévő meglévő 1 1 5 Nincs. Nincs Park, játszótér
Fedett padok és asztalok rendelkezésre állnak, kiegészítésükkel 

hozható létre a pihenőhely.

- - Malom u. - Szerviz köz
Kerékpáros 

megállóhely
- - 1 1 3 Nincs. Nincs.

Élelmiszerüzlet, 

településközpont

A kerékpáros túrázók kiszolgálása érdekében a 

településközpontban is célszerű egy megállóhelyet kialakítani.

Devecser 408/2, 420 közpark 408/2, 420 közpark Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs Park

Farkasgyepű 169 Petőfi S. u. 42. 169 Petőfi S. u. 42. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs -
Faluház hátsó udvarán, ezért kitáblázása szükséges.

Elrendezés a helyszínhez igazítandó.

Gic 164 - 158 Jankovich Bésán stny. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs - Elnyújtott elrendezéssel alakítható ki.

Homokbödöge 024/30 - 024/30 Zöldterület Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs -

Kamond 100/1 - 100/1 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5
Rendelkezésre áll 

(focipálya mellett)

Faluházban, 

nyitvatartási 

időben.

-
Útvonaltól 50 m-re található, kitáblázása szükséges.

Épületekhez viszonyított elhelyezése tisztázandó.

27 - 74 Polgárőrség előtti park
Egyszerű pihenő

(részben meglévő)
meglévő meglévő 1 1 3

Nincs.

50 m-re tűzcsap, 

amelyre ivócsap 

szerelhető.

Nincs. - Meglélvő rendezett park, szaletlikkel.

- - 04 Tó térsége Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs -
Tisztázandó a tó tervezett fejlesztésének várható ütemezése és 

műszaki tartalma, amelyhez a pihenő elrendezését igazítani kell.

Kerta 218 - 218 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs. Büfé

Kisberzseny 43118 Széchenyi utca 20. 43118 Széchenyi utca 20. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. Játszótér

Kisszőlős 138 Rákóczi u. 7. 138 Rákóczi u. 7. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs. Italbolt
Elhelyezése összehangolandó a meglévő létesítményekkel, 

korlátozott területtel.

Ivóvíz WC
Kapcsolódó 

szolgáltatás
Megjegyzés

FelszereltségEredeti helyszín Javasolt helyszín

Bakonykoppány

Bakonyszücs

Karakószörcsök

Dabrony
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Kialakítás

Település Hrsz. Cím Hrsz. Cím Tető Asztal, pad Infotábla Kuka Támasz

71 Arany J. u. 4. 71 Arany J. u. 4. Egyszerű pihenő - 1 1 1 5

Intézmény 

nyitvatartási 

idejében elérhető.

Intézmény 

nyitvatartási 

idejében elérhető.

Park, játszótér

- -

Településközpont

(Kossuth-Petőfi-Táncsics 

u.)

Kerékpáros 

megállóhely
- - 1 1 3 Nincs. Nincs. Cukrászda

Kup 309/3 - 89/2 Buszmegálló mellett Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs.
Vegyesbolt, 

játszótér
Elhelyezése összehangolandó a meglévő növényzettel.

Lovászpatona 0211/7 - 0211/7 Zöldterület Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs -

Magyarpolány 335 - 423 Tájház előtt Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. - Kialakítás és elhelyezése összehangolandó a környezetével.

Nagyalásony 96/4 - 96/4 Park Egyszerű pihenő 1 1 1 1 8 Rendelkezésre áll. Nincs Park, játszótér Kialakítás összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

Nagydém 248 Árpád u. 10. 248 Árpád u. 10. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. Vegyesbolt Elrendezés összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

Nagypirit 87 - 315 Közúti terület Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5
Művelődési ház 

udvarán van ivóvíz.
Nincs. Elrendezés összehangolandó a rendelkezésre álló területtel.

233 Jókai M. utca
043/15, 047, 

090/2
Mária-forrás Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Van: forrás Nincs.

Kialakítás összehangolandó a meglévő létesítményekkel. 

Biztosítani kell néhány autó leparkolásának lehetőségét is.

- - 314/4
Táncsics és Kossuth L. 

utcák csomópontja

Kerékpáros 

megállóhely
- 1 1 1 5 Nincs. Nincs.

Vegyesbolt, 

italbolt
(Csak padok, asztal nem szükséges)

Nóráp 126/3 Kossuth L. u. 50. 126/3 Kossuth L. u. 50. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs.

Pápa 6359/1 - 6359/1 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. Büfé
Alternatívaként felmerülhet a park szélére történő telepítés 

(6413/4)

Pápakovácsi 124 - 124 Buszmegálló
Kerékpáros 

megállóhely
- 1 1 1 5 Nincs. Nincs. - Elrendezés összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

388/2 - 388/2 Focipálya mellett Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs -

- - Petőfi tér
Kerékpáros 

megállóhely
- - 1 - 5

A parkban található 

közkút.
Nincs. Park

Pápateszér 48/2 Markovics u. 48/2 Markovics u. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. - Területen belüli elhelyezés tisztázandó.

Pusztamiske 76/5 - 76/5 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. - Kialakítás összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

Somlójenő 188/4 - 188/4 Zöldterület Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5

Nincs, de a közeli 

művelődési ház 

udvarán található 

csap, kitáblázása 

szükséges.

Nincs. -

1242/6 - 1242/6
Szt. Margit-kápolna 

mellett
Egyszerű pihenő 1 3 1 2 5

Tervezett

(más projekt 

keretében)

Tervezett

(más projekt 

keretében)

-
Műszaki tartalma tisztázandó a párhuzamosan futó fejlesztés 

(mosdó megvalósítása) figyelembevételével.

372/17
Vasúti megálló 

mellett
35/1 Szabadság tér Egyszerű pihenő - 2 1 1 5

Nincs, de

a tér sarkán 

található tűzcsap, 

amelyre ivócsap 

szerelhető

Nincs.
Élelmiszerüzlet, 

park.
Kialakítás és elhelyezése összehangolandó a környezetével.

Somlóvecse 139/1 Névtelen tér 139/1 Park Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. Park
Meglévő pad, asztal rendelkezésre áll, kiegészítésével alakítható 

ki pihenőhely.

Tüskevár 74/14 - 74/14 Park Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. Park

Ugod 0269/15 - 0269/15 - Normál 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. -

A pihenőhely pontos elhelyezése telepítéskor kijelölendő, 

célszerűen a Szár-hegyi kilátó és a Hubertus-forrás felé vezető 

utak elágazásánál az erdő szélén helyezendő el.

Városlőd 355 - 567 Rendezvénytér széle Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. - Elrendezés összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

Vid 76 Széchenyi tér 14. 76 Könyvtár udvara Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Fejlesztés alatt. Fejlesztés alatt. -
Meglévő pad, asztal kiegészítésével alakítható ki pihenőhely. 

Alternatívaként felmerülhet a Széchenyi tér is.

Tető Asztal, pad Infotábla Kuka Támasz

Összesen: 38 46 49 49 251

Telepíthető ivócsapok száma: 3 db

Ivóvíz WC
Kapcsolódó 

szolgáltatás
Megjegyzés

Felszereltség

Somlóvásárhely

Nagytevel

Kolontár

Eredeti helyszín Javasolt helyszín

Pápasalamon
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Javasolt túraútvonalak 

Az alaphálózat meghatározását követően lehet – és célszerű – javasolt túraútvonalakat kiválasztani és 

a túrázók számára könnyen értelmezhető módon bemutatni. A javasolt túraútvonalak – látnivalókkal, 

leírásokkal való kiegészítést követően – képezik a projekt kommunikációjának egyik legfontosabb 

alapját. 

Egy nagyobb hálózaton számos útvonal kijelölése lehetséges, azonban nem kell a teljes hálózatot 

lefedni, mivel a túrázók az útvonalukat tetszőlegesen alakíthatják további, kerékpározásra javasolt utak 

bejárásával. 

A 5.2. fejezetben – példa jelleggel –meghatározunk olyan túraútvonalakat, amelyek a különböző 

kerékpárral érkező, eltérő képességű túrázók mindegyikének biztosíthat megfelelő túraajánlatot (lásd: 

39-43. ábrasorozat, 66-70. o.). 

Kerékpáros útirányjelző táblarendszer fejlesztése 

A projekt területén kijelölésre kerülő hálózat útbaigazító táblázása szükséges. Jelen KHT elkészültét 

követően kezdi meg az Ösvénytaposó Baráti Társaság Közhasznú Sportegyesülettel a kijelölt útvonalak 

bejárását és GPS-koordinátáinak rögzítését. A bejárást – és a felmerülő pontosítási igények átvezetését 

– követően kezdődhet meg a végleges hálózaton a táblázás tervezése. 

Az útirányjelző táblarendszerhez kapcsolódó feladat a pihenőhelyeken és célszerűen a hálózat néhány 

kiemelt pontján, elágazásoknál információs táblák elhelyezése, amelyek térképet, fontosabb 

szolgáltatások elérhetőségeit és a környék látnivalóinak leírását tartalmazzák. 

Megvalósítás 

A 6. fejezetben összefoglaltuk a projekt megvalósításának kereteit, ütemezését, illetve összefoglaltuk 

a legfontosabb – a hálózat kialakításával, pihenőhelyek telepítésével kapcsolatos – műszaki területhez 

kapcsolódó, a projekt keretében megvalósítandó jövőbeni feladatokat: 

− Jelen KHT-ban javasolt hálózat bejárása és végleges GPS-koordinátáinak rögzítése az erre 

vonatkozó szerződés keretében, a bejárás alapján – szükség esetén – a javasolt hálózat 

pontosítása. 

− A pihenőhelyek helyszínére és kialakítására megfogalmazott javaslatok visszamutatása az érintett 

önkormányzatoknak, illetve a még nyitott kérdésekről döntés. Az eredmények alapján szükséges 

a támogatási szerződés módosítása az érintett helyszínek helyszínrajzi számainak tekintetében. 

− Javasoljuk jelen KHT-t a fizikai megvalósításig még rendelkezésre álló időben további civil 

szervezeteknek (a térségben működő kerékpáros és turista szervezetek, Magyar Kerékpárosklub) 

bemutatni, az esetleges új észrevételek, javaslatok átvezetését megfontolni. 

− Projektgazdai döntés a javasolt pihenőhelytípusok között. 

− Pihenőhelyek kialakítását végző vállalkozó kiválasztása az alábbi szempontok figyelembe 

vételével: 

− Javasoljuk becsült mennyiségek megadása mellett tételenkénti árajánlatot kérni, így a 
megvalósítás során – a nagyszámú érintett fél miatt elkerülhetetlenül – módosuló igények 
kezelhetővé válnak (pl.: helyszínek várható száma 40-50 db, támaszok várható száma: 200-
250 db; esőbeállók várható száma: 35-40 db; információs táblák várható száma: 40-60 db; 
stb.). 

− A szerződésnek lehetővé kell tennie, hogy néhány helyszín esetében (a beépítettség, illetve 
a rendelkezésre álló hely miatt) egyedi kialakítású és/vagy elrendezésű pihenőhely kerüljön 
megvalósításra. 
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− A telepítést végző vállalkozó feladata, hogy a végső elrendezést és kialakítást – a 4. fejezetben 
leírtak megtartása mellett – egyeztesse az érintett önkormányzatokkal. 

− Javasoljuk továbbá, hogy a vállalkozói szerződésben – szintén egységáras alapon – 
szerepeljen térkőburkolat megvalósítása is. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás lehetővé 
teszi a beérkező ajánlatok alapján, javasolt legalább az esőbeállók, padok, asztalok alatt 
burkolat létesítése (lásd 4.3.5.4. fejezet, Burkolat pont). Amennyiben a források nem teszik 
lehetővé a burkolt felület megvalósítását, célszerű biztosítani a lehetőséget az 
önkormányzatoknak, hogy – ha így döntenek – saját forrásból burkolatot építhessenek ki a 
pihenőhelyek telepítése előtt. 

− A beszerzést követően fennmaradó források függvényében döntés szükséges a tűzcsapokra 

szerelhető ivócsapok telepítésének lehetőségéről. 

− A helyszínekkel és hálózattal kapcsolatos döntéseket követően az útbaigazító táblák terveinek 

elkészítése és azok megvalósítása. 

− Információs táblák készítése során az ábrázolandó tartalom egyeztetése, összehangolása az 

útbaigazító táblákkal.  

A fentiek mellett a támogatási szerződésben vállalt további feladatok elvégzése szükséges. 
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2 Bevezető 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívása keretében a Somló-Marcalmente-

Bakonyalja LEADER Akciócsoport „Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” című projektje 

támogatásban részesült. A projekt célja a Pápai és Devecseri járás összes településének, továbbá az 

Ajkai járásból négy településnek a kerékpáros turisztikai fejlesztése (3. ábra). 

A vonatkozó útmutató alapján amennyiben a kerékpáros-turisztikai útvonal kizárólag lakott területen 

belüli szakaszt tartalmaz, a beruházást az adott településre elkészített kerékpárforgalmi hálózati 

tervvel is szükséges megalapozni a TOP-3.1.1-15 vagy TOP-6.4.1-15 felhívásokban előírtak szerint. Ez 

alapján jelen projekt esetében nem támogatói elvárás kerékpárforgalmi hálózati terv készítése, de 

ennek ellenére a projekt megfelelő előkészítése és megalapozása érdekében készül el jelen térségi 

kerékpárfogalmi hálózati terv. 

E térségi kerékpárforgalmi hálózati terv (KHT) a sajátos fejlesztési területből és feladatból adódóan 

nem követi szigorúan a KHT útmutató tematikáját. Elsődleges feladata, hogy felmérje a fejlesztési 

terület és környezete kerékpáros közlekedésének a helyzetét: kerékpáros forgalmát, 

kerékpározhatóságát, a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőket, és ezek alapján javaslatot 

adjon a fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növekedhessen, és 

minél többen választhassák mindennapi és szabadidős eszközként a kerékpárt. 

 
3. ábra: A projekt, illetve az SMB Leader fejlesztési területe 
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3 Helyzetértékelés  

3.1 Megalapozó dokumentumok, meglévő tervek bemutatása 

3.1.1 Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia – Országos Kerékpáros 

Koncepció és Hálózati Terv (NKS OKKHT) 

A 2014-2050-es időszakra kiterjedő stratégia alapvető céljának tekinti, hogy a közlekedési 

infrastruktúra a gazdasági folyamatok hatékony kiszolgálásával a lehető legnagyobb mértékben segítse 

elő Magyarország versenyképességének növelését. A Stratégia célja a gazdaság és a jólét mobilitási 

feltételeinek biztosítása. A célrendszerben megfogalmazott társadalmi célok elérése érdekében fő 

közlekedési célkitűzések kerültek meghatározásra. Ezek között szerepel az erőforrás-hatékony 

közlekedési módok erősítése, melynek hangsúlyos eleme a nem motorizált (gyalogos és kerékpáros) 

közlekedés fejlesztése és népszerűsítése. 

Az OKKHT koncepcionális célkitűzése, hogy a kerekpáros közlekedést a közlekedési rendszer fontos 

részének kell tekinteni, amelyet kerékpárosbarát módon, azaz a biztonságos, kényelmes (vonzó) és 

akadálymentes kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtésével kell a teljes közlekedési 

rendszerbe integrálni. 

Célterületenkénti főbb célkitűzések:  

− Kerékpáros közlekedés (forgalom) és infrastrukturális feltételek: 

− Kerékpáros közlekedés aránya növekedjen. A közlekedési infrastruktúra fejlődjön 
kerékpárosbaráttá, épüljenek új létesítmények, a meglévők üzemeltetése és fenntartása 
biztosított legyen. 

− Minél nagyobb arányban váljanak kerékpárosbaráttá a települések. 

− Legyen intenzívebb a kerékpározás és a közösségi közlekedés kapcsolata. 

− Szemléletformálás: 

− A közlekedés és az együttközlekedés attitűdje javuljon, a kerékpározás népszerűsége 
növekedjen. 

− A kerékpározás minél szélesebb körben épüljön be a képzésbe, szakképzésbe. 

− Szabadidős célú kerékpározás: 

− A szabadidős célú kerékpározás (ezen belül a turizmus és sport) infrastrukturális feltételei 
javuljanak. 

− A kerékpáros szabadidő-eltöltés (ezen belül a turizmus és sport) volumene növekedjen, 
melyhez járuljon hozzá a szolgáltatások fejlődése. 

− A kerékpározás legyen a szabadidős, turisztikai és sport kommunikáció és marketing 
integráns része. 

− Kerékpáripar és kereskedelem: 

− A kerékpáripar és kereskedelem gazdasági szerepe erősödjön. 

− A minőségi kerékpárok száma növekedjen. 

3.1.2 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

Országos kerékpárút-törzshálózat érintett elemei 
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− 8. Északnyugat-dunántúli kerékpárút: 8.A: Győr – Pannonhalma – Csesznek – Zirc – Veszprém – 

Balatonalmádi – Balatonfüred – Badacsonytomaj – Szigliget – Keszthely – Hévíz – Zalabér – 

Zalaegerszeg – Zalalövő – Őriszentpéter. 

− 81. Balaton-Rába kerékpárút: 81.A: Veszprém – Nagyvázsony – Kapolcs – Tapolca – Sümeg – 

Somlóvásárhely – Pápa – Árpás – Győr. 

− 83. Rába – Bakonyalja kerékpárút: Sárvár – Celldömölk – Mersevát – Pápa. 

 
4. ábra: Országos kerékpárút-törzshálózat [forrás: OTrT] 

3.1.3 Veszprém Megye Területrendezési Terve  

Veszprém Megye Területrendezési Terve a hatályos OTrT-vel összhangban tartalmazza az országos 

kerékpárút-törzshálózat érintett elemei, valamint kijelöl térségi kerékpárút hálózat elemeket. Ezek 

közül több is érinti a vizsgált terület. 

Térségi kerékpárút hálózat érintett elemei: 

− Szany – Egyházaskesző – Pápa. 

− Pápa - Bakonyszücs, Bakonykoppány – Fenyőfő – Kisbér. 

− Pápa – Ganna – Magyarpolány – Ajka – Halimba – Taliándörögd - Kapolcs – Monoszló – Zánka. 

− Nemeshany – Devecser – Ajka – Városlőd – Szentgál – Bánd – Veszprém. 

− Bakonykoppány – Bakonybél – Zirc – Jásd – Szápár – Bodajk. 

− Somlószőlős – Doba – Noszlop – Ganna. 

− Egyházaskesző – Kemenesszentpéter – Pápoc. 
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5. ábra: Térségi szerkezeti terv kivonata (2016.) 

3.1.4 Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-

2020 

A fejlesztési stratégia tartalmaz kerékpáros szempontból közvetlenül érintett releváns fejlesztési 

célokat és közvetetten kapcsolódó célokat is:  

− Az együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása a turizmus fejlesztésében közös 

programajánlók készítésével. A turisztikai egyesülések támogatása, a Somló-hegy turisztikai 

központtá fejlesztése 

− Az aprófalvak megőrzött hagyományaira alapozó kulturális turizmus támogatás és bővítése 

− A falusi turizmus szálláshelyei kapacitása bővítése, a szolgáltatások színvonalának emelése 

− Kapcsolódás a vallási turizmus, a zarándokutak hálózatához 

− A kerékpárutak hálózatba szervezése a térségi látnivalók felfűzésével, a kerékpárhálózat 

összehangolása a borászatok és a borutak fejlesztésével 

− Hegyi utak (szabványon kívüli utak) rendezése  

− A kerékpárutak térségi rendszerbe fejlesztése, egyes kijelölt erdészeti utak bekapcsolása a 

kerékpárút hálózatba 

3.1.5 Kapcsolódó kerékpárforgalmi hálózati tervek 

A vizsgált térségben ismereteink szerint az alábbi két kerékpárforgalmi hálózati terv készült: 

− Ajka város kerékpáros hálózati terve (2017): közvetlenül nem érinti jelen projekt területét, 

azonban a lehetséges kapcsolódási irányokat figyelembe vesszük: 
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− Ajka – Bakonygyepes – Magyarpolány; 

− Ajka – Városlőd. 

− Pápa város Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (2017, Uvaterv). A projekt szempontjából releváns 

kapcsolódási pontok: 

− A tervezett pihenőhely helyszínét érinti a javasolt hálózat; 

− A tervezet térségi hálózat Pápát érintő elemeinél figyelembe vesszük a hálózati tervben 
fejleszteni javasolt irányokat. 

 
6. ábra: Pápa tervezett kerékpárforgalmi hálózata [Pápa KHT, 2017, Uvaterv] 
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3.2 Vizsgált terület bemutatása 

3.2.1 A vizsgált terület lehatárolása 

A projekt keretében a támogatási szerződésben meghatározott 42 db település területét és 

kapcsolatait vizsgáljuk első sorban, azonban az összefüggő, környezetével megfelelő kapcsolatokkal 

bíró hálózat kialakítása érdekében tágabb területtel foglalkozunk: 

− keleten a Bakony lábáig; 

− nyugaton a Marcalig; 

− délen a 8. sz. főút lehetne egy „természetes” határvonal, azonban néhány érintett település az út 

déli oldalán is része a projektterületnek, így 8. sz. főút déli oldalán található településeket még a 

vizsgált terület részének tekintjük; 

− északon a Celldömölk – Pápa – Lovászpatona – Gic vonalat tekintjük a vizsgált terület határának. 

 
7. ábra: A vizsgált terület lehatárolása 

3.2.2 Környezeti adottságok  

Domborzati viszonyok 

A vizsgált terület több kistájból tevődik össze. Keleti részén a Magas-Bakony és Bakonyalja található. 

Itt található a hegység legmagasabb pontja is a Kőris-hegy, mely csúcsának tengerszint feletti 

magassága 709 m. A Bakonyalja a Magas-Bakony Kisalföld felöli lejtője. Ez a széles sávban elnyúló 

terület képez lankás átmentet a Bakony és a Marcal medence között. A terület nyugati része a Marcal 



Értékterv Kft.   Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken 
2018.   Térségi Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 

 23/117 

medence. Ennek részei a Pápa-Devecseri sík, a Marcal-völgy és a Kemenesalja. A terület jellemező 

tengerszint feletti magassága 120-200 m között van. Jelentős szintkülönbségek nem jellemzőek, de a 

tájat mégis változatos morfológia jellemzi. A területből kiemelkedik a Somló, melynek csúcsa 431 m 

magas.  

 
8. ábra: Vizsgált terület környezetének domborzati viszonyai [forás: saját szerkesztés a http://geod.bme.hu 

domborzati térképe alapján] 

Területhasználat, védett területek 

A fejlesztési területen jelentős mezőgazdasági és erdőterületek találhatók, ezek egy része NATURA 

2000 terület. A térség a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozik. A 

NATURA 2000 terület közül jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek, melyek 

érintik fejlesztési területünket: 

− a Devecseri Széki-erdő (Devecser, Borszörcsök), 

− a Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő (Pusztamiske, Devecser), 

− Marcal-mendence (Nagypirit, Kamond, Kisberzseny) 

− Északi-Bakony (Csehbánya, Bakonyjákó, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod, Bakonykoppány, 

Bakonyszücs, Városlőd, Farkasgyepű) 

Országos védelem alatt áll 1983-tól a Marcal-medence síkjából kiemelkedő vulkáni hegy, a Somló 

Tájvédelmi Körzet, melynek teljes területe 585 hektár, ennek egy része tartozik a fejlesztési 

területünkhöz (Borszörcsök, Somlóvásárhely, Somlójenő). Fokozottan védett terület belőle a 8 
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hektáros hegytető, mely Doba közigazgatási területéhez tartozik. Az itt található vár a tatárjárás után 

épült, mely 1370-80 között királyi vár volt. A hegy körüli terület már a bronzkorban lakott volt, a szőlő- 

és borkultúrája a római korig nyúlik vissza. A négy kápolna közül a legnevezetesebb a 13. században 

épült, felújításra szoruló Szent Margit-kápolna (Somlóvásárhely). Szintén nagyon régi (1399-ből már 

írásos emlékek említik) a Szent Ilona-kápolna (Somlójenő), melynek felújítása 2014-ben fejeződött be. 

A Somló értékes „ipartörténeti” emléke a 18. századi taposókút (Somlóvásárhely), amely valamikor 

több mint nyolcvan méter mélyről emelte fel a vizet. A területen jelentős számban találhatók védett 

növények és állatok. A Somló-hegy történelmi borvidék, és jelenleg is kiemelkedő borkultúrával 

rendelkezik. 

Szintén országos védelem alatt áll a Magas-Bakonyi Tájvédelmi Körzet, mely 8 753 hektár, ebből 

fokozottan védett 478 hektár. Területe Zirctől nyugatra, a Bakonykoppány, Farkasgyepű, Pénzesgyőr 

által határolt vonalig terjed. A Dunántúli-középhegység ezen jellegzetes, bükkös erdőkkel borított 

tájegysége 1991-ben került védelem alá. A természetvédelmi oltalmat a terület viszonylagos 

érintetlensége, kiterjedésének 84%-át borító erdeinek szinte teljes mértékű eredetisége is indokolta. 

A tájvédelmi körzet nagy kiterjedésű, biológiailag rendkívül sokszínű erdei, patakvölgyei mellett a 

terület geológiai értékekben is igen gazdag.  

A térségben több jelentős vízfelület is található. A Marcal folyó átfolyik Kamond és Nagypirit település 

közigazgatási területén, mely NATURA 2000 terület. Jelentősebb állóvíz a Széki-tó (szintén NATURA 

2000 terület), Kolontáron a Lőrintei-víztározó, a Nagytevelen található víztározó, Lovászpatona 

községben található halastavak. 

 
9. ábra: Táji-, természeti értékek (forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer) 
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3.2.3 Településhálózati összefüggések, térégi jellemzők 

A projekt területe három járást érint, amelyek fontosabb jellemzőit az alábbi táblázatban foglaltuk 

össze. 

3. táblázat: A projektben érintett járások alapadatai 

PÁPAI JÁRÁS 

Megye Veszprém megye 

Települések száma 
1 város 

48 község 

Terület 1 022 km2  

Lakosság 58 935 fő 

Népsűrűség 58 fő/km2  

DEVECSERI JÁRÁS 

Megye Veszprém megye 

Települések száma 
1 város 

27 község 

Terület 422 km2  

Lakosság 14.948 fő 

Népsűrűség 35 fő/km2 

AJKAI JÁRÁS 

Megye Veszprém megye 

Települések száma 
1 város 

10 község 

Terület 321 km2  

Lakosság 39.154 fő 

Népsűrűség 122 fő/km2  

 

A térség településhálózatának egyik tengelye a kelet-nyugati irányú 8. sz. főút mentén elhelyezkedő 

Veszprém – Herend – Ajka – Devecser – Jánosháza vonal. ehhez kapcsolódik az észak-déli Ajka – Pápa 

tengely, mely Győrig tart. A vizsgált három járás a három járásközpontként működő városból és további 

85 db községből áll. A települések jelentős része aprófalvak közé tartozik, vagyis népességük 500 főnél 

kisebb. Jellemzően egy központi belterületből állnak, melyekhez nem tartoznak külterületi lakott 

területek. A szomszédos települések viszonylag közel 2-5 km távolságban helyezkednek el egymástól. 

Ez alól csak a Magas-Bakony területe jelent kivétel, ahol 10-15 km-es átmérőjű területen nem 

helyezkedik el lakott terület.  

4. táblázat: A projektben érintett települések 

 Település Jogállás Járás 
Terület 
[km2] 

Lakosszám 
[fő] 

1. Csehbánya község Ajkai 12,83 293 

2. Farkasgyepű község Ajkai 10,05 350 

3. Magyarpolány község Ajkai 26,97 1140 

4. Városlőd község Ajkai 22,27 1281 
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 Település Jogállás Járás 
Terület 
[km2] 

Lakosszám 
[fő] 

5. Apácatorna község Devecseri 7,29 151 

6. Borszörcsök község Devecseri 11,80 350 

7. Dabrony község Devecseri 17,00 376 

8. Devecser város Devecseri 64,11 4266 

9. Kamond község Devecseri 20,50 419 

10. Karakószörcsök község Devecseri 7,11 266 

11. Kerta község Devecseri 15,46 577 

12. Kisberzseny község Devecseri 5,29 79 

13. Kisszőlős község Devecseri 6,49 145 

14. Kolontár község Devecseri 21,72 689 

15. Nagyalásony község Devecseri 14,01 434 

16. Nagypirit község Devecseri 10,17 264 

17. Pusztamiske község Devecseri 17,82 403 

18. Somlójenő község Devecseri 8,15 258 

19. Somlóvásárhely község Devecseri 23,21 1060 

20. Somlóvecse község Devecseri 4,93 51 

21. Tüskevár község Devecseri 17,01 566 

22. Vid község Devecseri 3,17 132 

23. Adásztevel község Pápai 8,37 773 

24. Bakonyjákó község Pápai 47,18 686 

25. Bakonykoppány község Pápai 6,83 237 

26. Bakonyság község Pápai 8,56 52 

27. Bakonyszücs község Pápai 35,21 292 

28. Bakonytamási község Pápai 20,49 573 

29. Béb község Pápai 7,04 245 

30. Csót község Pápai 20,02 920 

31. Gic község Pápai 19,68 343 

32. Homokbödöge község Pápai 16,15 648 

33. Kup község Pápai 24,78 441 

34. Lovászpatona község Pápai 49,90 1085 

35. Nagydém község Pápai 13,32 355 

36. Nagytevel község Pápai 14,41 507 

37. Nóráp község Pápai 7,58 205 

38. Pápa város Pápai 91,62 30561 

39. Pápakovácsi község Pápai 13,92 593 

40. Pápasalamon község Pápai 13,96 347 

41. Pápateszér község Pápai 30,74 1140 

42. Ugod község Pápai 62,79 1328 

Összesen: 860 54881 

 

3.2.4 Forgalomvonzó létesítmények, turisztikai célpontok 

A terület látnivalóinak összegyűjtése, leírása jelen KHT készítésével párhuzamos másik feladat 

részeként történik, ezért a kérdéssel csak érintőlegesen foglalkozunk. 
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A területen számos apróbb látnivaló van, azonban jelentős, ismert, nagyobb turistaforgalmat vonzó 

célpontokból kevés található itt, ilyenek például az alábbiak: 

− Szarvaskő vára (Döbrönte), 

− Somló-hegy (vár, kápolna, kilátás, szőlő), 

− Nagyteveli víztározó, 

− Hubertlaki-tó, 

− Szár-hegyi kilátó, 

− Eszterházy mauzóleum (Ganna), 

− Pápa (Eszterházy kastély, stb.), 

− Bakony. 

A kerékpározásra ajánlott hálózat terület teljes bejárását lehetővé teszi, így bármely turisztikai 

látnivaló vagy szolgáltatás elérhetősége biztosított lesz. 

 
10. ábra: Lehetséges célpontok a vizsgált terület térségében 
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3.3 Kapcsolódó és tervezett projektek 

A területen nem ismerünk a projektet érdemben érintő vagy rá hatást gyakorló folyamatban lévő 

projekt. Egyetlenként a pápai Jókai u. jelenleg folyamatban lévő átépítése említhető meg, amelynek 

köszönhetően a kerékpározás körülményei az érintett szakaszon javulni fognak. 

Tervezett projektként az alábbi két fejlesztés érinti érdemben a térség kerékpáros turizmusát: 

− Somlóvásárhely területén a Somlón található Szent Margit kápolna mellett vizesblokk kerül 

kiépítésre egy már elnyert pályázat keretében. Kivitelezés még nem kezdődött meg. 

− Devecser honlapja szerint 2014-2020 között megvalósítandó fejlesztések: 

−  a Devecser – Somlóvásárhely – Somló-hegy kerékpárút kiépítése; 

− az Ajka – Bakonygyepes – Devecser kerékpárút kiépítése. 

3.4 A kerékpáros közlekedés helyzete 

3.4.1 A projektterület közlekedési hálózata és forgalmi viszonyai 

A vizsgált terület közúthálózatát útszámokkal és forgalmi adatokkal a 11. ábrán mutatjuk be. A 

hálózatrész forgalmi terhelés szempontjából két jól elkülöníthető részre osztható: 

− jelentősebb forgalmat lebonyolító térségi tengelyek (8., 83., 832., 834. sz. és 8402 j. utak); 

− a településeket feltáró kisforgalmú mellékutak. 
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(fekete: útszám; kék: Áltagos Napi Forgalom [Ej/nap]; piros: tehergépjármű forgalom [J/nap]) 

11. ábra: A vizsgált terület közúthálózata 

3.4.2 Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények 

A területen rendkívül kevés épített vagy kijelölt kerékpárforgalmi létesítmény található. A 

projektterületen belül kiépített hosszabb kapcsolatok Pápa belterületén, Pápa és Tapolcafő, illetve 

Pápa és Borsosgyőr között található. Továbbá Somlójenő területén a 8. sz. főút mentén egy ~500 m 

hosszú szakaszon van kiépített kerékpárút. 

A projektterület környezetében megemlítendők az alábbi útvonalak és létesítmények: 

− Ajka belterületi kerékpárútja és kapcsolata Bakonygyepessel, illetve Ajkarendekkel. 

− Győr – Pannonhalma – Zirc – Veszprém – Balaton útvonal (jellemzően kisebb forgalmú közutakon 

kijelölt útvonal). 
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− Sokorópátka – Ravazd közötti kisforgalmú közúton jelölt útvonal (Pannonhalma felé). 

− Rába menti árvédelmi töltéseken javasolt útvonal. 

 
12. ábra: Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények KeNyi szerint 

3.4.3 A jelenlegi kerékpárforgalom nagysága 

A projekt keretében nem végeztünk kerékpárforgalmi számlálást. 

Az alábbi megállapítások tehetők a rendelkezésre álló dokumentumok és a bejárások alapján: 

− A térségben nincs jelentős kerékpáros turizmus. 

− Számos településeken belül a kerékpározás jelentős szerepet tölt be. 

− Települések között is megjelenik a kerékpáros forgalom, azonban a közlekedők száma nem magas. 

− A 2017-ben elkészült pápai kerékpárforgalmi hálózati tervben szereplő adatok: 

− Pápa és Borsosgyőr között, a 83. sz. főúttól nyugatra 2014-ben 121 kp/nap forgalmat mértek; 

− Tapolcafő irányában a 83. sz. főút és a lakott terület határa között 2014-ben 103 kp/nap 
forgalmat mértek. 

A fenteket kiegészíti még a 4.2.1. fejezetben (16. ábra) bemutatott kerékpáros applikációk 

használatával előállított térképek, amely jól mutatja, hogy a térség kerékpáros turizmusa – jelenleg – 

Bakonyban összpontosul. 

3.4.4 Közlekedésbiztonsági helyzet 

Lekérdeztük a WEB-BAL baleseti adatbázisból a 2013-2017 közötti öt év baleseti adatait (13. és 14. 

ábra).  
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13. ábra: Összes baleset a vizsgált térségben (2013-2017) [WEB-BAL] 

Az ábra alapján jól látható, hogy a jelentősebb forgalmat lebonyolító tengelyek közlekedésbiztonsági 

szempontból kockázatosabbak, ezeken nem kedvezőek a kerékpározás körülményei. Ilyenek 

különösen az alábbiak: 

− 8. sz. főút (szakaszosan tiltott rajta a kerékpározás); 

− 83. sz. főút, 

− 832. és 834. sz. főutak, 

− 8402 j. összekötőút (Devecser-Pápa). 
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14. ábra Kerékpáros balesetek térbeli elhelyezkedése (2013-2017) [WEB-BAL] 

A kerékpáros érintettségű balesetek kapcsán az alábbi megállapítások tehetők: 

− a balesetek jelentős része három településre koncentrálva jelenik meg (Pápa, Ajka, Devecser), 

− a 832. és 834. sz. főutak Pápára bevezető szakaszain sűrűsödnek a kerékpárosokat érintő 

balesetek, 

− Somló-hegy térsége – feltételezhetően a jelentősebb turistaforgalomnak – kisebb baleseti gócot 

alkot; 

− a vizsgált terület jelentős részén elszórva, kisszámú kerékpárost érintő baleset történt. 

3.4.5 Kerékpárparkolás és pihenőhelyek 

Turisztikai szempontból a releváns célpontoknál történő kerékpárparkolás lehetősége és a kerékpáros 

túrák során történő megállásokra alkalmas pihenőhelyek megléte meghatározó. 

A projekt területén csak Bakonykoppányban található kiépített kerékpáros pihenőhely (49. ábra). 

Pápán számos kerékpártámasz található (lásd Pápa KHT [12]), illetve több helyszínen találhatunk 

további kerékpártámaszokat (elsősorban üzletek és templomok mellett). A településeken belüli 

kerékpártámaszok részletes felmérése nem része jelen tanulmánynak. 
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3.4.6 Összefoglaló értékelés 

A vizsgált területen a kerékpáros turizmus jelenleg nem számottevő. A terület határán, a Bakony 

területén jelentkezik érdemi szabadidős kerékpárforgalom (terepkerékpározás), illetve a Pápa – 

Szarvas-kő vára – Somló vonal térségében érzékelhető szabadidős kerékpározás jelenléte. A 

településeken belül jellemzően megjelenik a közlekedési célú kerékpározás. 

A vizsgált területen kizárólag Pápa városában vannak kiépített kerékpárforgalmi létesítmények, illetve 

Somlójenő közigazgatási területén a 8. sz. főút mellett van kiépítve 500 m kerékpárút. A 

kerékpározásra a helyi és országos közutakon, illetve mezőgazdasági és erdészeti utakon van 

lehetőség. A külterületi közutak jelentős része kisforgalmú (ÁNF ≤ 2000 Ej/nap), így kerékpározásra 

alkalmasnak tekinthetők.  

A forgalmasabb utak mentén (vagy azokat kiváltó párhuzamos alternatív irányokban) hiányoznak a 

kiépített kerékpáros kapcsolatok: 

− 8. sz. főút, 

− 83. sz. főút (Pápa – 8. sz. főút) 

− 832. sz. főút (Pápa – 82. sz. főút), 

− 834. sz. főút (Sárvár – Pápa), 

− 8402 j. út (Devecser – Pápa). 

A térség keleti oldalán található a Bakony, amely a terepkerékpározás és a nagyobb kihívásokat 

kedvelők számára nyújt megfelelő lehetőségeket. Az érintett terület jelentős része sík vagy enyhe 

emelkedőkkel tarkított terület, amely a kevésbé fitt kerékpározók számára is kedvező lehetőségeket 

biztosít. 

A terület néhány kiemelt turisztikai attrakciója mellett (Bakony, Somló, Pápa) számos kisebb, de a 

kerékpáros turizmus számára célpontként kínálható helyszín található. 

3.5 Közbringa, kerékpárbérlés 

Jelenleg közbringa vagy több helyszínen elérhető kerékpárbérlési lehetőség nincs a vizsgált területen. 

A térségben (Pápa, Bakonybél) több helyszínen van lehetőség hagyományos kerékpárbérlésre. 

3.6 Szervezeti-működési háttér 

A fejlesztési területen önálló kerékpáros infrastruktúra egyedül Pápa város közigazgatási területén 

található. Ezen felül jelenleg a kerékpáros forgalom az országos és helyi közutakon, illetve 

kerékpározásra alkalmas mezőgazdasági és erdészeti utakon bonyolódik. Ebből adódóan a 

kerékpározásra használt utak tulajdonosai a Magyar Állam és az érintett helyi önkormányzatok. 

Üzemeltetők az állami utak esetében a Magyar Közút NZrt. és a területileg illetékes erdészet. Az 

önkormányzati utak esetében az üzemeltetési feladatokat minden önkormányzat a saját közigazgatási 

területén maga végzi, vagy saját tulajdonú település üzemeltető gazdasági társasága által végezteti. 
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4 A fejlesztési lehetőségek felmérése 

4.1 Illeszkedés fejlesztési dokumentumokhoz 

Illeszkedés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) 

A tervezett fejlesztések a TOP 1. prioritás a Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás 

elősegítésére irányul. A prioritás programspecifikus eredménymutatója a Fenntartható 

idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott 

helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése. 

A TOP 1. prioritás céljaival és a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés felhívással összhangban a projekt a Pápai és Devecseri járás összes településének, 

továbbá az ajkai járásból négy településnek a kerékpáros turisztikai fejlesztését valósítja meg.  

Illeszkedés az országos és megyei területrendezési tervhez  

A fejlesztési területet érintően az OTrT-ben szereplő országos kerékpárút-törzshálózat elemei és a 

megyei tervben szereplő térségi kerékpárút hálózat elemeinek többsége még nem kiépített (mindössze 

Pápán található kiépített kerékpárút), mint jövőbeni tervezett elemek szerepelnek. Ezért a jelen 

projektben kijelölni tervezett kerékpárforgalmi turisztikai hálózattal hozzájuk kapcsolódni nem lehet. 

A területrendezési tervek szerint a jövőben megvalósuló kerékpárutak a projektben kijelölésre kerülő 

hálózatot erősíteni fogják és a kapcsolódás biztosítható. Az adott megvalósuló szakasztól függően vagy 

a hálózat bővítéseként vagy a meglévő hálózat szolgáltatási színvonalának javításáról beszélhetünk. 

Illeszkedés az NKS OKKHT célrendszeréhez 

A projekt a megvalósítandó fejlesztésekkel az érintett települések térségében a szabadidős célú 

kerékpározás növelését célozza. E törekvés eléréséhez komplex szemléletmód és sokrétű intézkedések 

szükségesek, melyek összhangban vannak az OKKHT-ban megfogalmazott alábbi fejlesztési 

célterületekkel: 

− A szabadidős célú kerékpározás (ezen belül a turizmus és sport) infrastrukturális feltételei 

javuljanak. 

− A kerékpáros szabadidő-eltöltés (ezen belül a turizmus és sport) volumene növekedjen, melyhez 

járuljon hozzá a szolgáltatások fejlődése. 

Illeszkedés Pápa kerékpárforgalmi hálózati tervéhez 

A térségi turisztikai kerékpárforgalmi hálózat figyelembe veszi Pápa kerékpárforgalmi hálózati tervét. 

Az abban foglaltak alapján került kijelölésre Pápa közigazgatási területéhez való csatlakozás és a 

településen való átvezetés.  

Illeszkedés Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 dokumentumhoz 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 dokumentumban megfogalmazott célkitűzések egyik 

pillére az Aktív és természeti turizmus. Jelen fejlesztés az aktív turizmust erősíti, mivel elsősorban fizikai 

aktivitást igénylő szabadidős tevékenység lehetővé tétele valósul meg. A Stratégiában bemutatottak 

szerint: az aktív turizmus termékei közül elsősorban a kalandturizmus mutatott jelentős növekedést az 

elmúlt néhány évben. Emellett az egészségtudatos életmód terjedése, a népszerű ismeretterjesztő 

sorozatok is kedveztek a turizmus ezen formájának. Ezek figyelembe vétele és helyi viszonyainak 

elemzése erősítheti és javíthatja a projekt eredményét.  
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4.2 A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztési lehetőségei, kötöttségei 

A térségi hálózat kialakításának és fejlesztésének legfontosabb eszközei: 

− 1. meglévő és jelen állapotukban arra alkalmas infrastruktúraelemeken biztonságos és kényelmes 

kerékpáros útvonalak kijelölése. 

− 2. lakott területen forgalomcsillapítás és forgalomtechnikai beavatkozások, lakott területen kívül 

sebességcsillapítás, figyelemfelhívó táblák. 

− 3. tiltások feloldása (erdészeti és egyéb magánutak esetében). 

− 4. kiskorrekciók, hiányzó átkötések kialakítása, pl.: 

− csomóponti átvezetések, 

− rövid hiányzó szakaszok kiépítése, 

− leromlott földutak stabilizálása. 

− 5. hiányzó hálózati elemek megvalósítása. 

Jelen projektben nincs lehetőség új infrastruktúraelemek építésére, csak útvonalak kijelölésére, így a 

fenti lehetőségek közül csak az 1-3. lépések valósíthatók meg – a KHT célja azonban a projekten túli 

időszakra is javaslatokat adni, ezért később fejlesztendő elemeket is meghatározunk. 

A lehetőségeknek megfelelően ezért a térség jelenlegi úthálózatát vizsgáljuk meg a kerékpárforgalmi 

hálózat és a lehetséges útvonalak szempontjából. Első lépésben egy alaphálózatot határozunk meg, 

amely a projekt összes települését érinti, illetve kapcsolatot ad a térségen kívüli fontosabb irányok felé. 

Következő lépésként az alaphálózaton meghatározunk túraútvonalakat, amelyek segíthetik a túrázók 

útvonaltervezését. 

4.2.1 Az alaphálózat vizsgálata 

Az alaphálózat meghatározása során figyelembe vesszük az országos közúthálózat elemeit, a helyi 

önkormányzati utakat, földutakat, erdészeti üzemi utakat, turistautakat is. A hálózatba bevonni 

javasolt elemeket az alábbi szempontok alapján választjuk ki: 

− Hálózati elhelyezkedése: célunk, hogy az érintett térség minden főbb irányban végig átjárható 

legyen; 

− Gépjárműforgalom nagysága: minden szakasz esetében az átlagos napi forgalom értékét vettük 

figyelembe. A vonatkozó előírás szerint kisforgalmú közútnak az ÁNF < 2000 Ej/nap forgalmú utak 

tekinthetők, ezeken a kerékpározás feltételei általában megfelelőek. Tekintettel arra, hogy a 

térség közútjainak jelentős részén ennél alacsonyabb a forgalom, további kategóriákat 

határoztunk meg a vizsgálat során: 

− I. ÁNF < 500 Ej/nap, 

− II. ÁNF = 500-1000 Ej/nap, 

− III. ÁNF = 1000-2000 Ej/nap, 

− IV. ÁNF > 2000 Ej/nap. 

Egyik elsődleges szempont a vizsgálat során, hogy a lehető legkisebb forgalmú útszakaszokat 

jelöljük ki a hálózat elemeinek. A IV. kategóriába tartozó utakat kizárólag akkor vesszük figyelembe 

a minimálisan szükséges hosszban, ha máshogy nem biztosítható a hálózat két része közötti 

kapcsolat. 

− Engedélyezett sebesség: a térségben nem jellemző a változatos sebességszabályozás (lakott 

területen kívül általános a 90 km/h, lakott területen jellemzően 50 km/h a megengedett sebesség, 
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de több helyszínen már találkozhatunk 30 km/h-s korlátozással is). Ennek megfelelően a jelenlegi 

engedélyezett sebesség értéke alapján nem tudunk érdemi változatokat alkotni, azonban 

lehetséges fejlesztésként – mint a kerékpárforgalom és a gyalogos közlekedés biztonsága 

érdekében szükséges intézkedés – megjelenhet a javaslataink között. 

− Útburkolat jellege és minősége (szilárd burkolat, stabilizált földút vagy földút): a kerékpáros 

turizmus nem kötődik kizárólagosan a szilárd burkolatokkal ellátott utakhoz, azonban az 

útvonalválasztás során (egyéni képességek, kerékpár típusa, csapadék szempontjából) ez 

elengedhetetlen információ, így a hálózat tervezése során is foglalkozni kell az utak minőségével. 

Az alábbi négy típust különböztethetjük meg kerékpározhatóság szempontjából: 

− Szilárd burkolatú út. 

− Stabilizált földút: időjárástól függetlenül kerékpározható földút. 

− „Kemény” földút: száraz időben jól kerékpározhatók, azonban csapadék után sarasak, nem 
használhatók 

− „Homokos, puha” utak: kerékpározásra még száraz időben is csak korlátozottan alkalmas. 

Ideális esetben a hálózat szilárd burkolatú utakon és stabilizált földutakon vezet, illetve a 

terepkerékpárosok számára – egyébként elkerülhető – földutakat is tartalmaz. „Homokos, puha” 

utakat csak elengedhetetlen esetben veszünk figyelembe a hálózat kialakítása során. 

− Hossz-szelvény (emelkedők hossza és meredeksége): Jelen projektben csak a meglévő utak 

felhasználásával jelölünk ki hálózatot, így legfeljebb egymással párhuzamos kapcsolatok esetén 

befolyásolhatja az út hossz-szelvénye, hogy melyik szakaszt vesszük figyelembe a hálózat 

kijelölésekor. 

A 15. ábrán a fent bemutatott kategorizálás szerint ábrázoltuk az úthálózat elemeinek forgalmi 

terhelését. Jól látható, hogy az alábbi utak forgalma mellett már nem kedvező / nem lehetséges a 

kerékpározás: 

− 8. sz. főút teljes hosszán (szakaszosan tiltott a kerékpározás), 

− 83. sz. főút teljes hosszán, 

− 832 sz. másodrendű főút jelentős részén (Pápa – Nagygyimót – Csót – Pápateszér – Bakonytamási 

– Gic), 

− 834 sz. másodrendű főút jelentős részén (Pápa – Borsosgyőr – Nyárád – Nemesszalók), 

− 8402 j. összekötő úton (Pápa – Devecser), 

− 8403 j. összekötő úton (Pápa, Kéttornyúlak, és Dáka térségében), 

− 7339 j. összekötő úton (Devecser – Kolontár -Ajka), 

− 7317 j. összekötő úton (Devecser – Pusztamiske – Nyirád). 
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15. ábra: A vizsált terület közúthálózatának forgalmi terhelése [kira.gov.hu adatai alapján] 

A hálózat tervezéséhez nagy segítséget nyújt a kerékpárosok jelenlegi útvonalválasztása, amelyet a 16. 

ábrán látható hőtérkép mutat (ez az ábra a megtett túráknak csak egy részét tartalmazza, de így is 

hasznos kiegészítő információ az útvonalválasztási szokások megismerése szempontjából). A 

hőtérképen jól látható néhány kiemelt irány: 

− A Bakonyban meglévő erdészeti utakon jelenleg is vannak kijelölt kerékpáros útvonalak, amelyek 

jelentős kerékpárforgalmat vonzanak. Ezeken keresztül Bakonyszücs és Bakonykoppány, illetve 

Csehbánya, Németbánya és Farkasgyepű térsége között biztosítható kedvező kapcsolat. 

− Szarvaskő vára (Döbrönte) ugyan nem a projekt területén fekszik, de a környező települések 

többsége igen. A vár a környék egyik kiemelt látnivalója, így a hálózat tervezése során nem lehet 

figyelmen kívül hagyni. 

− További – de nem túl jelentős forgalmat lebonyolító – csomópontok: 

− Pápa: méreténél, szolgáltatásainál fogva szerepe még jelentősen növelhető lenne; 

− Somló: a térség egy másik jelentős turisztikai vonzereje; 

− Noszlop: a közúthálózat elrendezésének köszönhetően több irányban megkerülhetetlen 
pont; 

− Nemesszalók, Gic, Kup-Pápakovácsi. 
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− Továbbá említésre érdemes a projekt területétől dél-nyugatra húzódó Sárvár – Sümeg közötti 

kerékpárforgalmi áramlat. 

 
16. ábra: Kerékpáros hőtérkép [merretekerjek.hu, BikeMap] 

A hálózat kijelölése (és a pihenőhelyek elhelyezése) során figyelembe vesszük továbbá a térség kijelölt 

turistaútjait és a Mária utat. 
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17. ábra: Kijelölt turistautak 

Az összegyűjtött információk és a bemutatott szempontrendszer alapján az 5. fejezetben mutatjuk be 

a javasolt kerékpárforgalmi hálózatot. 

4.2.2 Javasolt túraútvonalak 

Az alaphálózat meghatározását követően lehet – és célszerű – javasolt túraútvonalakat kiválasztani és 

a túrázók számára könnyen értelmezhető módon bemutatni. A javasolt túraútvonalak – látnivalókkal, 

leírásokkal való kiegészítést követően – képezik a projekt kommunikációjának egyik legfontosabb 

alapját. 

Egy nagyobb hálózaton számos útvonal kijelölése lehetséges, azonban nem kell a teljes hálózatot 

lefedni, mivel a túrázók az útvonalukat tetszőlegesen alakíthatják további, kerékpározásra javasolt utak 

bejárásával. Elsősorban az alábbiakra kell törekedni: 

− a különböző kerékpárral érkező, eltérő képességű túrázók mindegyike találjon számára megfelelő 

útvonalat (hossz, terepviszonyok, gépjárműforgalom, stb.); 

− a projektterület minden települését, lényegi látnivalóját érintse javasolt útvonal; 

− az útvonalak egyéni döntések alapján könnyen bővíthetők, rövidíthetők legyenek. 
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A túrák jellege alapvetően kétféle lehet: 

− Körtúrák, amelyből egymás után a területen pihenő többet is bejárhat. Ezeknél a körtúráknál 

minden érintett település potenciális kezdő és végpont. 

− Vonalas túrák: 

− Egy napos túra, amelyre vonattal érkeznek a túrázók és két állomás közötti útvonalat járnak 
be. Az alaphálózaton érintett állomások alapján a lehetséges kezdő és végpontok: 

− Pápa, 

− Kerta, Karakószörcsök, Tüskevár, 

− Somlóvásárhely, Devecser, Kolontár, 

− Városlőd, 

− Boba, Kemenespálfa. 

− Vándortúraszerűen szállásról-szállásra vezető túrák: jellemzően nagyobb területet járnak be, 
mint amelyet e projekt területe önmagában ki tud szolgálni. 

A fentieknek megfelelően ezért körtúrákat és fontosabb vasútállomásokat összekötő vonali túrákat 

tervezünk. 

A túráútvonalakat a hosszuk mellett az alábbi három kategóriába szokták sorolni a választás 

megkönnyítése érdekében: 

− (1) Családbarát túraútvonalak kijelölésének fő szempontjai a minél alacsonyabb 

gépjárműforgalom és a nem túl nehéz terepviszonyok biztosítása. 

− (2) Országúti túrák: burkolt utakon, a gépjármű forgalomra kevésbé érzékeny kerékpárosok 

számára. 

− (3) Tereptúrák: erdei és földutakon vezetett túrák, amelyek a minimálisan szükséges hosszon 

vezetnek csak a aszfaltozott utakon. 

A fentiek alapján a 5.2. fejezetben mutatunk be néhány javasolt útvonalat, amelyet megfelelő 

kommunikációs kiegészítésekkel lehet a túrázók számára ajánlani. 

4.3 Pihenőhelyek fejlesztési lehetőségei 

4.3.1 Pihenőhelyekre vonatkozó előírások 

Útügyi Műszaki Előírás 

Az e-ÚT 03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése c. útügyi műszaki előírás az alábbi 

követelményeket rögzíti a kerékpáros pihenőhelyek kapcsán: 

− Szabadidős céllal kerékpározók számára 10-15 kilométerenként pihenőhelyekre van szükség. 

− Lakott területen üzleteknél, büféknél, cukrászdáknál, vendéglátó létesítményeknél, falusi 

turizmus portáinál célszerű kialakítani kerékpáros pihenőhelyeket, ahol a kerékpárosok 

élelembeszerzési, étkezési, vízvételi céllal amúgy is megállnának. A belterületi kerékpáros 

pihenőhely tiszta, árnyékos, esetleg fedett kialakítású legyen, ahol pad, szemétkosár, kerékpár-

letámasztás lehetősége segítse a kerékpárosok kényelmét. 

− Lakott területeken kívül haladó kerékpárforgalmi nyomvonalaknál a pihenőhelyet jó kilátású 

ponton, látnivaló közelében, árnyas helyeken vagy hosszú emelkedők után ajánlott kialakítani. 
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− A pihenőhelyen legalább négy fő részére kell ülőhelyet biztosítani. A pihenőhelyeken alkalmazásra 

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

kerékpáros pihenőhelyek kötelező szolgáltatásai: 

− esővédő ill. árnyékoló létesítmény, térképpel, 

− asztalok, padok, 

− kerékpár-parkolóhely, 

− szeméttárolók, 

− a közelben lévő WC és ivóvíz-vételező hely jelzése. 

− A kerékpáros pihenőhelyek ajánlott szolgáltatásai: 

− WC, 

− ivóvíz-vételező hely. 

− A kerékpáros pihenőhelyeken feltüntetni ajánlott információk: 

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

− tájékoztatás a közösségi közlekedési kapcsolódási lehetőségekről (kerékpártárolók 
megállóhelyeken, pályaudvarokon, kerékpárszállítás közösségi közlekedési eszközön stb.), 

− gyógyszertár, üzlet, orvosi rendelő, kerékpárszerviz. 

A Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése c. UME továbbá tartalmaz egy mintát a kerékpáros 

pihenőhelyek kialakítására (18. ábra), amely egy lehetőségként értelmezendő, attól jelentősen eltérő, 

más kialakítási módok is lehetségesek. 

 
18. ábra: UME-ban szereplő minta kerékpáros pihenőhely kialakítására 

TOP 1.2.1-15 felhívás 

A felhívás nem tesz részletekbe menő előírás, meghivatkozza a vonatkozó útügyi műszaki előírásokat, 

illetve a pihenőhelyek kapcsán rögzíti, hogy a „pihenőhely minimális tartalma pad, asztal, szemetes, 

kerékpártámasz, választható eleme: esővédő, vízcsap, információs tábla, elektromos kerékpár 

töltőhely, WC, pelenkázó, wifi, stb.”. 

A felhívás általános elősításait és az azoknak való megfelelést a 6.3. fejezetben mutatjuk be. 
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4.3.2 Pihenőhelyekkel kapcsolatos használói vélemények 

2015. októberében a Kétkeréken Konzorcium (CívisKomplex Mérnök Kft., Univerzum Média Kft.) 

készített egy kikérdezésen alapuló vizsgálatot a kerékpározási szokásokról, amely kiemelten 

foglalkozott a kerékpáros pihenőhelyekkel kapcsolatos véleményekkel, elvárásokkal [10]. 

A felmérésben 1514 fő vett részt, a kérdőívet kitöltők területi eloszlása jól közelíti az országos 

reprezentatív mintát, azonban a válaszadók 74%-a férfi volt, 55%-a a 31-45 éves korosztályba tartozott. 

 
19. ábra: Pihenőhelyekre vonatkozó korábbi felmérés eredményei [10] 

 
20. ábra: Pihenőhelyekre vonatkozó korábbi felmérés eredményei [10] 
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21. ábra: Pihenőhelyekre vonatkozó korábbi felmérés eredményei [10] 

 
22. ábra: Pihenőhelyekre vonatkozó korábbi felmérés eredményei [10] 
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23. ábra: Pihenőhelyekre vonatkozó korábbi felmérés eredményei [10] 

 
24. ábra: Pihenőhelyekre vonatkozó korábbi felmérés eredményei [10] 

A felmérés – jelen tanulmány szempontjából – lényeges megállapításai: 

− A megkérdezettek 61%-a szívesebben indulna útnak, ha lennének fedett pihenő pontok, ahonnan 

akár segítséget is kérhetnek. 

− A megkérdezettek 26%-a biztosan, míg 55%-a valószínűleg szívesebben indulna útnak, ha 

pihenőhelyek lennének az utak mellett. 

− A megkérdezettek 89%-a igénybe venné a pihenőhely szolgáltatásait, amennyiben az a 

túraútvonalon kifejezetten kerékpárosok részére fenntartott pihenőhely lenne. 10-ből 9 

kerékpáros igénybe venné a pihenő pontokat. 
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− A megkérdezettek 65%-a szerint a pihenő pontok egymástól való ideális távolsága 10 km, 29%-uk 

szerint pedig 50 km. Különösen a jelenleg ritkábban túrázók, hobbi kerékpárosok voksolnak a 10 

km-es távolságok mellett. 

− A megkérdezettek 54%-a szerint egyszerre legalább 10 fő, 29%-uk szerint egyszerre 20 fő 

befogadására alkalmasnak kell lennie egy pihenő pontnak. 

4.3.3 Pihenőhelyek kapcsolódása egyéb útvonalakhoz, létesítményekhez 

Számos helyen a kerékpáros pihenő nem kerékpárosokat is kiszolgálhat, ezért a 
pihenőhelyek méretének, elrendezésének meghatározásakor szükséges figyelembe venni, 
hogy a helyszínt érinti-e kijelölt turistaút vagy zarándokút. 
A nem kerékpáros turistákra tekintettel a kihelyezett információs táblákon a gyalogos 
útvonalak ábrázolása is ajánlott. 
A pihenőhelyek esetében figyelemmel kell lenni a környezetükben található egyéb 
létesítmények forgalmára, használati szokásaira, hogy a pihenőhelyek minden esetben 
biztosítsák a megállás és pihenés lehetőségét a kerékpárral túrázóknak. 

4.3.4 Megvalósult példák 

Az alábbiakban bemutatunk néhány példát kerékpáros pihenőhelyek megoldásaira: 

− Egyszerű pihenőhely kialakítására egy ideálisnak tekinthető példa látható a 25. ábrán. A fedett 

pihenő mérete valóban biztosítja a nap, illetve csapadék elleni védelmet, a burkolt felület 

kényelmi szempontból igen kedvező. Minden szükséges tovább elem biztosított a pihenőhelye 

(ivóvíz, kerékpártámaszok, szemetes, információs tábla). 

 
[http://www.kisalfold.hu/tudosito/kerekparos_pihenohelyek_sopronban_es_kornyeken_-_fotok/2399036/] 

25. ábra: Példa egyszerű pihenőhelyre, Ausztria [kisalfold.hu]  

− A 26-28. ábrákon látható hazai pihenőhelyek is hasznosak a kerékpáros turizmus szempontjából, 

azonban lényegi hátrányuk, hogy nem biztosítanak ívóvízvételezési lehetőséget. Továbbá meg kell 

jegyezni, hogy a kerékpártámaszok és szemetesek elhelyezése (illetve utóbbiak rendszeres 

ürítése) is szükséges a megfelelő pihenőhely kialakításához. 
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[http://balcsi.net/balatoni-kerekparut/kerekpartura/] 

26. ábra: Példa egyszerű pihenőre, Balatongyörök - Soós-öböl [balcsi.net] 

 
[http://balcsi.net/balatoni-kerekparut/kerekpartura/] 

27. ábra: Példa egyszerű pihenőre, Nyugati-Berek [balcsi.net] 
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[http://funiq.hu/1939-zalaap%C3%A1ti] 

28. ábra: Példa piheőhelyre, Zalaapáti [funiq.hu] 

− A kevés hazai egyedi kialakítású pihenőhely egyik igen szép példája a 29. ábrán látható 

balatonfüredi pihenőhely, ugyan itt nem, csak a kerékpárút mentén kissé távolabb van 

ivóvízvételezési lehetősé.. 

 
[http://balcsi.net/balatoni-kerekparut/kerekparral-az-eszaki-parton/] 

29. ábra: Példa egyedi piheőhelyre, Balatonfüred [balcsi.net] 

− Kerékpáros túraútvonalak mentén találhatók olyan pihenőhelyek, amelyek a pihenőhelyekkel 

szembeni legtöbb elvárást nem teljesítik, mégis hasznosak lehetnek a túrázók szempontjából. 

Ahogy lentebb írjuk, ezeket a pontokat célszerű kerékpáros megállóhelynek nevezni. 



Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken  Értékterv Kft. 
Térségi Kerékpárforgalmi Hálózati Terv  2018 

 48/117 

 
[http://balcsi.net/balatoni-kerekparut/kerekpartura/] 

30. ábra: Példa kerékpáros megállóra, Szigliget, Antal-hegyi pihenő [balcsi.net] 

− A kerékpáros pihenőhelyek legmagasabb szintjét azok a megoldások képviselik, amelyeknél nem 

csak a megfelelő kiépítés biztosított, hanem kapcsolódó szolgáltatások is elérhetők. Ennek egyik 

példája a zebegényi Kerékbár, amely kerékpárosok és kenusok közös pihenőhelye, túrázók kedvelt 

kiinduló vagy megállóhelye. 

 

[http://www.turaprogram.hu/kerekbar.html] 

31. ábra: Példa kerékpáros állomásra, Kerékbár, Zebegény [turaprogram.hu] 

− Különösen tematikus kerékpárutak esetében kedvező lehetőség egy-egy elhagyott, de valamilyen 

szempontból érdekes vagy jelentős épület felújítása, új funkciókkal való megtöltése: 

− Ilyenre jó pékda a rohonci vámház, amely „a történelmi kerékpárútvonal egyik állomása, és 
mint ilyen, falain a vasfüggöny kora idéződik meg. … A vámház turisztikai hasznosítása ötletes 
és jó példa, talán követni fogják másutt is, hiszen a schengeni nyitás óta számos hasonló 
profilú építmény áll kihasználatlanul a határon. Az újjászületett rohonci épületben az osztrák 
csendőrség (a Gendarmerie) munkájáról és a hidegháborús korszakról, a vasfüggöny idejének 
határőrizetéről kap információkat a látogató. Felszerelték padokkal, asztalokkal, vagyis a 
szellemin túl a valóságos táplálék elfogyasztásának is helyet tud adni a ház.” [13] 
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− Hasonló példaként lehet megemlíteni több magyarországi egykori vasúti épületet, amelyet a 
vasútvonalak felhagyását követően új, sokszor közösségi funkcióval töltöttek meg.  

4.3.5 Kialakítás szempontjai 

4.3.5.1 Elhelyezkedés 

A pihenőhelyek hálózaton történő elhelyezése ideális esetben átgondolt koncepció szerint történik és 

nem kizárólag az adottságok (egy büfé, egy park, stb. elhelyezkedése, egy étterem tulajdonosának 

hozzáállása) határozzák, hogy hol „jönnek létre”. Jelen projekt lehetőséget ad arra, hogy a 

pihenőhelyek az érintett hálózatrész egészét vizsgálva kerüljenek elhelyezésre. 

Alapvető kérdés a pihenőhelyek egymástól mért távolsága. A korábban már említett tanulmány [10] 

megállapításai szerint: 

− körülbelül 10 km-ként igénylik a kerékpárosok a pihenőhelyek elhelyezését, ahol lehetőség nyílik 

az eső, vagy a napfény elől fedett helyre való behúzódásra, ivóvíz vételre, padok, asztalok, illetve 

biciklitámaszok kerülnek elhelyezésre.  

− A többletszolgáltatások iránti igények körülbelül 50 km-ként merülnek fel, ezen többletigények 

általában: élelmiszer vásárlási lehetőség, szállás, mosás, zuhanyzás, kerékpárkölcsönzés, 

kerékpárszerviz lehetnek. 

E két értékből tudunk kiindulni, azonban számos további tényezőt figyelembe kell venni a pihenőhelyek 

helyszíneinek meghatározásakor: 

− kerékpáros útvonalak csomópontjai; 

− egyéb turistaútvonalak keresztezései (OKT, Mária-út, stb.); 

− domborzati viszonyok: hosszú emelkedő esetén gyakrabban igénylik a kerékpárosok a megállási 

lehetőségeket; 

− környezeti adottságok: az árnyék nélküli hosszabb szakaszok esetén is szükséges lehet a gyakoribb 

elhelyezés; 

− kilátópontok, források, tavak, látnivalók elhelyezkedése. 

A fentiek mellett figyelembe kell venni, hogy a kül-, illetve belterületen telepített pihenőhelyek eltérő 

előnyökkel és hátrányokkal bírnak: 

− Belterület: 

− sok esetben meglévő létesítményekhez kapcsolható (kút, üzlet, büfé, park, stb.), 

− szolgáltatókkal kölcsönösen előnyös kapcsolat alakítható ki (forgalom generálása – 
üzemeltetés támogatása, felügyelet), 

− fenntartása könnyebben szervezhető helyi szereplők bevonásával, 

− általában korlátozott hely áll rendelkezésre, 

− várhatóan nem minden érintett örül a kerékpáros csoportok jelenlétének, 

− intenzívebb igénybevételnek lehet kitéve. 

− Külterület: 

− általában elegendő tér áll rendelkezésre; 

− stresszmentes, zöld környezet; 

− jellemzően nincsenek ellenérdekelt felek; 

− ellenőrzése, fenntartása nehézkesebb; 

− közművekkel ellátni költséges. 
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További szempont, hogy a pihenőhelyeket mindig úgy kell elhelyezni, hogy a kerékpáros útvonalról 

közvetlenül látható és kerékpárral kényelmesen megközelíthető legyen. 

4.3.5.2 Elrendezés 

Méretek 

A kerékpáros pihenőhelyet úgy kell kialakítani, hogy annak elemei, a letámasztott kerékpárok, illetve 

az ott pihenő kerékpárosok minden esetben a kapcsolódó (kerékpár)út űrszelvényén kívül 

helyezkedhessenek el. 

Minél nagyobb kapacitású egy pihenőhely, annál nagyobb szabad teret kell biztosítani az út és a 

pihenőhely között, hogy nagyobb csoportok megállása, le- és felszállása ne akadályozza a forgalmat. 

A telepített eszközök kialakítása és elrendezése során figyelembe kell venni a felhasználók 

sokszínűségét, minden esetben biztosítani kell a biztonságos és kényelmes használatot. 

A pihenőhelyek szükséges befogadóképessége becsülhető a várható/tervezett kerékpárforgalom 

alapján, amennyiben ilyen adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben a pihenőhelyet turistaút is érinti, 

úgy annak forgalmát is figyelembe kell venni a pihenőhely méretezése során.  

Támaszok 

A kerékpártámaszok kialakítása során a két legfontosabb alapelv az alábbi: 

− könnyen és kényelmesen megközelíthető legyen, illetve 

− olyan kialakítású legyen, amelyhez minden kerékpárt könnyen neki lehet támasztani és le lehet 

lakatolni (ne boruljanak fel, ne akadjanak össze, stb.). 

Ezeket az elvárásokat a szabványos P- vagy U-alakú támaszok teljesítik, azonban ezek megjelenése és 

anyaghasználata számos egyéni megoldásra ad lehetőséget, amellyel akár egyes területek vagy 

útvonalak saját arculati elemeként is meg lehet jeleníteni a kerékpártámaszokat (lásd: alábbi ábrák). 

A Kerékpáros Magyarország Program B+R és hosszútávú kerékpártárolókra vonatkozó 

paraméterkönyve összefoglalja a támaszok kialakítására vonatkozó részletes követelményeket: 

− bármilyen fajta kerékpár elhelyezhető és rögzíthető hozzá (férfi/ női, MTB, országúti, trekking, 

kemping, gyermek stb.).  

− rögzíthető olyan kerékpár is hozzá, amelyik első és/vagy hátsó kosárral/ gyermeküléssel van 

ellátva;  

− a kerékpár rögzítése egyszerű, gyors, kényelmes legyen (ne igényeljen különös megterhelést);  

− a lakatot ne kelljen a talajtól számított 25 cm-nél lejjebb rögzíteni (ne kelljen a felhasználónak 

nagyon lehajolnia);  

− maximum 5 lépésben lehessen a kerékpárt a támaszhoz igazítani;  

− a kerékpárt lehessen a rögzítés teljes folyamata alatt két kézzel fogni (ne kelljen egy kézzel 

„előreküldeni”);  

− nem lehet 150 N-nál nagyobb erőbefektetésre szükség a kerékpár elhelyezéséhez (kétszintes 

kerékpártárolóknál van elsősorban jelentősége);  

− amennyiben a támasz mozgatható elemeket tartalmaz, azok élettartama minimum 10.000 

mozgatás kell, hogy legyen;  

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

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



Értékterv Kft.   Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken 
2018.   Térségi Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 

 51/117 

− a támaszok elhelyezésekor figyelembe kell venni, hogy a kerékpárok rögzítésekor, vagy elvitelekor 

ne érintkezzenek másik kerékpárral vagy a felhasználó öltözetével (a kényelmes hozzáférés 

biztosított legyen);  

− nem lehetnek olyan kiálló elemek a támaszon, amibe beleakadhatnak egy kerékpár kábelei, 

dinamója vagy lámpája;  

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

− a támasz ne rongálja a kerékpárt (pl. anyagából, vagy konstrukciójából kifolyólag);  

− a támasz, anyagát tekintve legyen ellenálló korrózióval, rongálással szemben;  

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

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

− tájékoztató felület csak abban az esetben helyezhető el a támaszokon, ha az nem akadályozza 

kerékpárok rögzítését (min. 10cm hézagot hagyni a tájékoztató tábla és a váz között).  

− a támaszok feleljenek meg a mindenkori biztonsági előírásoknak. 

 
32. ábra: Javasolt és nem javasolt kerékpártámaszok [www.portlandoregon.gov] 
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4.3.5.3 Környezetbe illeszkedés, anyaghasználat 

A kerékpáros túrautakat használók a mozgás öröme mellett általában a természetes környezetet is 

keresik, ennek megfelelően kiemelten fontos a létesítmény környezetbe illeszkedő kialakítása. Ezt kell 

tükröznie az elhelyezésének, anyaghasználatának, építészeti koncepciójának. 

Az anyaghasználattal kapcsolatos legfontosabb elvárások: 

− legyen költséghatékony, 

− legyen esztétikus, tájbaillő, 

− legyen tartós, alacsony fenntartási igényű. 

4.3.5.4 Szolgáltatások 

Kuka 

Kerékpáros pihenőhelyek elengedhetetlen eleme a megfelelő befogadó képességű és rendszeres 

ürítésű szemetes.  

Ivóvíz 

A kerékpáros pihenőhelyek legfontosabb szolgáltatása a friss ívóvízvételezési lehetőség biztosítása. Ezt 

alátámasztja a bemutatott korábbi felmérés [10] is, amely szerint a válaszadók 91%-a szükségesnek 

ítéli a pihenőhelyeken az ívóvíz elérhetőségét. 

Az ívóvíz biztosításának több lehetősége van: 

− a pihenőhely e célból történő közművesítése; 

− pihenőhely meglévő közkút mellé történő telepítése; 

− pihenőhely biztos hozamú és minőségű forrás mellé történő telepítése; 

− továbbá felmerülhet egy néhány évvel ezelőtt indult budapesti startup cég (www.ivocsap.hu) 

termékének használata is, amely egy apró kiegészítővel a már meglévő tűzcsapokon tudja 

biztosítani az ivóvízhez való hozzáférést a tűzoltás akadályozása nélkül (33. ábra). Az ivócsap 

víztakarékos berendezés, késleltetett záródású szeleppel működik; a nyomógomb megnyomása 

után 15 másodpercig folyik az ivóvíz a csapból. Szabvány tűzoltószerszámmal lehet felszerelni a 

csonkra, majd ugyanezzel a szerszámmal megnyitni a tűzcsapot, a leszerelés is ugyanígy zajlik. 

A termék Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) 

által kiadott nyilvántartási száma: KEF-11189-2/2016 

 
33. ábra: Ivócsap  
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Illemhely, mosdó 

A 4.3.2. fejezetben bemutatott felmérés alapján a használók 77% igényli a WC-k elhelyezését a 

pihenőhelyeken (22. ábra).  

A hálózaton elegendő gyakorisággal elhelyezkedő megfelelő állapotú mosdók és WC-k jelentős 

mértékben emelhetik az egyes útvonalak attraktivitását. 

A WC és mosdó biztosításának több lehetősége van: 

− a pihenőhely e célból történő közművesítése; 

− mobil WC elhelyezése; 

− pihenőhely olyan létesítmény mellé történő elhelyezése, amelyben – együttműködés alapján – 

szabadon használható WC található (közintézmény, vendéglátóipari egység, szálláshely 

szolgáltató). 

Illemhely telepítése esetén tekintettel kell lenni a lehetséges szaghatásokra és a városképre, így a 

helyszín kiválasztása, a környezet kialakítása kiemelt figyelmet igényel.  

Építés, közművesítés 

A Kétkeréken konzorcium által készített tanulmány [10] javaslata önálló WC-blokk kialakítására: 

„A WC blokk falszerkezete rongálásmentes kialakítású és üzemeltetési szempontból hosszú 
távon karbantartásmentes. Kerülni szükséges a vakolt, burkolt felületeket, melyek a 
környezeti hatásokat figyelembe véve, fűtetlen építmény, esetleges rongálás esetén 
gyorsan amortizálódnak. Ajánlott vasbeton falszerkezet kialakítása, mely nagytáblás 
zsaluzattal készítve nyers betonfelületként utólagos felületképzést nem igényel. Környezeti 
és vegyi hatásoknak ellenálló betont szükséges alkalmazni. 
A falszerkezet alapozása helyszíni beton sávalap. A padozat simított, csiszolt beton. A felület 
könnyen tisztítható és fertőtleníthető. Hagyományos födém nem készül, az építmény 
lezárása a falra ültetett és arra rögzített acél vázszerkezet polikarbonát lemezzel, 
csapadékvíz elvezetéséhez szükséges lejtés kialakításával. Ereszcsatorna nem készül, a 
tetőfelületről lejtésirányban lejutó csapadékvíz kavicsszivárgón keresztül a környező 
zöldfelületen elszikkad. A fal felső síkjától 20-30 cm magasságban „ellebegtetett” 
polikarbonát tető biztosítja az átszellőzést és a nappali természetes megvilágítást. A 
mesterséges megvilágítást napelemes, beépített akkumulátoros, alkony és 
mozgásérzékelős ledes lámpatest biztosítja, melynek gondoskodni kell a rongálás elleni 
védelméről. A fal rideg szürke homlokzati felülete a környezeti, táji adottságokat 
figyelembe véve festéssel – pl. az adott környezetre jellemző stilizált növénymotívumokkal 
– fellazítható, környezetbe illeszthető. 
Nyílászáró nem készül, a belátásmentes labirintusszerű kialakítás a fémszerkezetű 
mechanikai működtetésű foglaltságjelző biztosítja a szükséges intimitást. 
A WC-k működési szempontból lehetnek: 

− öblítés nélküli komposzt WC, kézmosási lehetőség nélkül 

− öblítési és kézmosási lehetőséggel ellátott WC (nem ivóvíz) vandálbiztos szaniterekkel 

− öblítési és kézmosási lehetőséggel ellátott WC (ivóvíz minőség) vandálbiztos szaniterekkel” 
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34. ábra: WC-k lehetséges kialakítása (Kétkeréken Konzorcium, 2015 [10]) 

Önálló WC-blokkok telepítése esetén javasoljuk megfontolni az ún. „guggolós” WC-k alkalmazását, 

amely higiénikusabb, könnyebben tisztán tartható és sokkal vandálbiztosabb, mint a hagyományos 

angol WC. Egyetlen hátránya, hogy Magyarországon nem megszokott megoldás. Példaként érdemes 

megemlíteni, hogy az 1998-as futball világbajnokságra Párizsban épült Stade de France stadionban is 

ilyen WC-ket építettek be. 
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35. ábra: Higiéniai és üzemeltetési szempontból kedvező ún. „guggolós” WC 

Közmű rendelkezésre állása esetén egyszerű és költséghatékony megoldás konténeres WC telepítése. 

Ennek bekerülési költsége ~700.000 Ft + ÁFA, amely nem tartalmazza a telepítés és a közműcsatlakozás 

kialakítását. 

  
36. ábra: Konténer WC [kertifawc.hu] 
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Mobil és tartályos WC 

Ideiglenes megoldásként vagy forrásszűke esetén felmerülhet különböző mobil vagy tartályos WC-k 

telepítése is. Ezek nem tekinthetők kedvező megoldásnak, azonban, ha a folyamatos üzemeltetés 

(illatosító tabletta, takarítás, ürítés) biztosított, akkor a minimális komfortszintje mellett a túrázók 

számára hasznos szolgálatot nyújthat. 

Konténeres WC-k bekerülési költsége 150-200.000 Ft + ÁFA, amely nem tartalmazza a telepítés és a 

környezetrendezés költségeit. 

Kapcsolódó létesítményben biztosított mosdó 

A kerékpáros útvonalak mentén, illetve a pihenőhelyek környezetében található meglévő 

létesítmények bevonásával is kielégíthető a túrázók illemhely és mosdó iránti igénye. Ennek alapja a 

pihenőhely és a kapcsolódó létesítmény üzemeltetője közötti együttműködési megállapodás. 

Ilyen esetben figyelembe kell venni az alábbi szempontokat: 

− A létesítmény nyitvatartási ideje összhangban van-e a kerékpáros forgalommal. 

− A létesítmény forgalma megnövekedhet, így: 

− többlet üzemeltetési feladatok jelentkezhetnek, de 

− ezzel együtt az üzleti forgalom is növekedhet. 

− A túrázók sarasak, izzadtak, elázottak lehetnek, amely nem lehet akadálya annak, hogy egy 

számukra kijelölt mosdót igénybe vehessenek. 

Fedett beálló 

A kerékpáros pihenőhelyek egyik meghatározó eleme a fedett beálló, amely napsütésben árnyékot, 

esőben száraz területet biztosít. A 4.3.2. fejezetben bemutatott felmérés alapján a használók 71%-a 

igényli a pihenőhelyeken a fedett beállót (22. ábra).  

A fedett beálló kialakításának szempontjai: 

− valódi védelmet biztosítson a tervezett számú pihenő részére, 

− kialakítása legyen ergonomikus és kényelmes, 

− a fedés széleinek magassága ne lógjon be gyalogos vagy kerékpáros űrszelvénybe, 

− a tartószerkezete ne akadályozza a pihenő használatát és ne csábítson a fedél megmászására. 

Burkolat 

A pihenőhelyek esetében nem kötelező a burkolt felület biztosítása. 

Amennyiben nem burkolt a pihenőhely területe, úgy a üzemeltetésre (rendszeres fűnyírás) kiemelt 

figyelmet kell fordítani. Kedvező megoldás, ha a nem burkolt pihenőhely esetén is a padok és asztal 

alatti terület burkolt, mert ezen a részen a fűnyírás nehezen oldható meg, illetve a használattól kikopik 

a növényzet, a kialakuló mélyedésekben rendszeresen megáll a víz. 

Információszolgáltatás 

A pihenőhelyek azok a pontjai kerékpáros útvonalaknak, ahol lehetőség van összetettebb információk 

átadására, tájékoztatásra, így elengedhetetlen információs táblák kihelyezése. A lehetséges 

információk főbb csoportjai: 

− kerékpáros útvonallal kapcsolatos információk (térkép, célpontok távolsága, magassági profil), 



Értékterv Kft.   Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken 
2018.   Térségi Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 

 57/117 

− környék látványosságainak elérhetősége, bemutatása (A 4.3.2. fejezetben bemutatott felmérés 

alapján a használók 69% szerint fontos a környék látványosságait bemutató információs tábla 

kihelyezése a pihenőhelyeken (22. ábra).) 

− tájékoztatás a közösségi közlekedési kapcsolódási lehetőségekről (kerékpártárolók 

megállóhelyeken, pályaudvarokon, kerékpárszállítás közösségi közlekedési eszközön stb.), 

− környékbeli szolgáltatások elérhetősége (gyógyszertár, üzlet, orvosi rendelő, kerékpárszerviz, 

szállás, étterem, stb.). 

− Amennyiben az adott útvonalnak, térségnek van kifejezett a kerékpáros turizmust támogató 

online felülete, annak neve, logója, elérhetősége. 

− A pihenőhely üzemeltetőjének elérhetősége, ahol jelezni lehet a használat közben tapasztalt 

problémákat. 

Információs táblákat a pihenőhelyek mellett a hálózat kiemelt pontjain, elágazásoknál is célszerű 

telepíteni. 

Pumpa, szervízpont 

A kerékpárok túra közbeni karbantartása, szerelése rendszeresen szükséges, de a legtöbbször a 

keréknyomás beállítása szükséges, amelyhez mindössze egy pumpa szükséges. A 4.3.2. fejezetben 

bemutatott felmérés alapján a pihenőhelyeket használók 64%-a fontosnak tartja a minden 

szeleptípushoz használható pumpa, 49%-a a fontosabb alkatrészek, 40%-a szervízcsomag biztosítását 

(22. ábra).  

Pumpák elhelyezése elsősorban a belterületi pihenőhelyek esetében lehet reális, mivel az állandó 

forgalom mellett kisebb a valószínűsége a rongálásnak, illetve a településen belüli közlekedési céllal 

kerékpározók számára is segítséget jelenthet a pumpa elérhetősége. 

Alkatrészek és szervízcsomagok a pihenőhelyek környezetében található üzletekben javasolt 

elérhetővé tenni. 

Elsősegélykészlet 

Ideális esetben minden kerékpárral túrázó csomagjában ott a helye az elsősegélykészletnek, azonban 

ez sok esetben hiányzik. Apróbb sérülések kezelésére szükséges egyszerű készlet ilyenkor nagy 

segítséget jelenthet, ezt mutatja a 4.3.2. fejezetben bemutatott felmérés, amely alapján a használók 

53%-a fontosnak tartja, hogy a pihenőhelyen legyen elérhető elsősegély csomag (22. ábra).  

Elsősegélykészlet biztosítására az alábbi lehetőségek merülnek fel: 

− pihenőhelyeken kihelyezett, falra rögzített elsősegély doboz (ingyenes használat); 

− pihenőhelyek környékén leadott elsősegély doboz (iskola, kocsma, plébános, stb. – ingyenes 

használat); 

− preventív megoldásként az útvonalhoz/régióhoz kapcsolódó, kedvezményes árú, logózott 

kerékpáros elsősegélycsomag árusítása. 

Egyéb 

A pihenőhelyek kapcsán számos további igény felmerül vagy felmerülhet, amelyek kiszolgálását inkább 

az adott helyszín lehetőségei határozhatják meg (zárójelben a 4.3.2. fejezetben bemutatott 

felmérésben jelzett felhasználó igény aránya): 

− Segélyhívó (45%): ugyan a bemutatott felmérésben magas arányban jelzik a szükségességét, 

azonban a jelenlegi mobiltelefonellátottság és hálózati lefedettség, a kerékpáros túraútvonalak 
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forgalma, és a kerékpáros pihenőhelyek létesítésére fordítható források mértéke mellett ezek 

telepítését nem tartjuk jelenleg reálisnak. 

− Étel (44%), esődzseki (27%): üzletek, büfék közelébe telepített pihenőhelyekkel oldható meg 

elsősorban ez az igény. Különleges esetben, olyan útvonalon, amely nagy hosszban nem érint 

lakott területet, és jelentős kerékpárforgalmat bonyolít le, reális lehet automaták telepítése is. 

− Elektromos áram (34%): két eltérő céllal merülhet fel az elektromos áram iránti igény: 

− A kerékpáros túrázók jelentős része használ GPS-t, mobil alkalmazásokat a tájékozódáshoz, 
az útvonal rögzítéséhez, azonban sok telefon ilyen célú egész napos használata többször 
rátöltést igényel. 

− A kerékpárforgalom egyre növekvő arányt fognak képviselni az e-bike-kal közlekedők, akik 
szintén igényelhetik a túra közben történő töltés lehetőségét. 

− Internet (27%): A mobil eszközökkel történő tájékozódás, térképek letöltését segítheti a 

pihenőhelyen elérhető wifi-hálózat. A mobilhálózat elérhetőségének javulásával és költségeinek 

csökkenésével egyre kevésbé fontos szempont, azonban ahol egy kiépített hálózathoz (pl.: 

polgármesteri hivatal, közösségi ház, stb.) biztosítható a szabad hozzáférés, célszerű ezt 

engedélyezni. 

− Zuhany (18%): zuhanyzási lehetőség kiépítése és üzemeltetése önálló pihenőhelyen nem tűnik 

reális lehetőségnek, azonban más szolgáltatásokhoz (elsősorban szálláshelyek, strandok, stb.) 

kapcsolódva kialakított pihenőhelyek esetében együttműködés keretében biztosítható lehet. 

4.3.5.5 Üzemeltethetőségi szempontok 

Hazai tapasztalatok alapján a kerékpáros pihenőhelyek fő problémája, hogy a rendszeres takarítás, 

apróbb javítások nem történnek meg, így azok gyorsan leromlanak, nem segítik a túrázókat, nem 

támogatják a kerékpáros turizmus fejlődését. 

A fejlesztések módját jelentős mértékben meghatározzák az üzemeltetés és a felügyelet lehetőségei, 

forrásai. A közvetlen és közel állandó felügyelet alatt álló pihenők, amelyek fenntartása üzletekkel, 

büfékkel együttműködve történik vagy azokhoz tartozik (lásd Zebegényi Kerékbár) jókarban tartása 

általában biztosított lehet. A felügyelet nélküli helyszínek esetében az üzemeltetési lehetőségek 

korlátait a tervezés, az anyaghasználat, a beépíthető elemek körének meghatározása során figyelembe 

kell venni. 

Főbb üzemeltetési feladatok: 

− rendszeres ellenőrzés (legalább havi), 

− szemetesek ürítése (időszaktól, forgalomtól függ, akár heti – belterületen gyakoribb; ellenőrzéssel 

összeköthető), 

− apróbb javítások (rövid átfutással), 

− éves nagy karbantartás (szezon elején), 

− zöldterület gondozása (fűnyírás). 

4.3.6 Javasolt típusok 

Az előző fejezetekben bemutatott adatok, előírások és szempontok alapján az alábbi négy kiépítettségi 

kategóriát javasoljuk megkülönböztetni: 

A) Kerékpáros állomás 

− Jellemzően a kerékpáros túrák kiinduló vagy végpontjai, amelyek a pihenőhelyekhez képest 

jelentős többletszolgáltatásokat nyújtanak (pl.: szállás, sátorozási hely, szervíz, üzlet, melegvíz, 

közösségi tér, zárt tároló stb.). 
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− Elhelyezkedése: jellemzően belterületen, egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódva létesíthető. 

− Célja: 

− Legalább komplex pihenőhelyekkel azonos szolgáltatások biztosítása. 

− Egyéb szereplőkkel történő együttműködési lehetőség, egymást erősítő fejlesztések. Falusi 
szálláshelyekkel, kempingekkel, stb. együttműködve kialakított, általuk üzemeltetett 
létesítmény, amelyek kapcsolódnak a helyszínen meglévő további szolgáltatásokhoz. Így a 
kerékpáros turisztikai hálózaton többletszolgáltatások jelennek meg, a partner pedig 
reklámlehetőséghez jut. 

B) Komplex pihenőhely 

− Túrázás közben hosszabb időre történő megállásra, feltöltődésre alkalmas pihenőhely. 

− Kötelező szolgáltatások: 

− Információs tábla (térkép, útvonal, látnivalók, környékbeli szolgáltatások, stb.) 

− Ivóvíz; 

− WC, mosdó; 

− Csapadéktól és erős napfénytől védett pihenési lehetőség legalább 15 fő részére padokkal, 
asztalokkal; 

− Támaszok legalább 15 db kerékpár számára; 

− Vásárlási lehetőség (esőkabát, belső gumi, lámpa, elsősegélycsomag, stb.): közeli üzletben 
vagy automatából. 

− Szeméttároló. 

− Javasolt elemek: 

− Free wifi; 

− Áram (telefonok, e-bikeok töltési lehetősége); 

− Pumpa; 

− Szervízpont (alapvető szerszámok, állvány). 

− Elhelyezkedés: 

− Lakott területen üzleteknél, büféknél, vendéglátó létesítményeknél, parkos területen 
célszerű létesíteni. 

− Lakott területen kívül: jó kilátású ponton, vízparton, árnyékos területen, amely távolabb 
helyezkedik el a gépjármű- és vasúti forgalomtól. 

C) Egyszerű pihenő 

− Túrázás közben rövidebb időre történő megállásra alkalmas pihenőhely. 

− Kötelező szolgáltatások: 

− Információs tábla (térkép, útvonal, stb.); 

− Ivóvíz; 

− Csapadéktól és erős napfénytől védett pihenési lehetőség legalább 8-12 fő részére padokkal, 
asztalokkal; 

− Támaszok legalább 8-12 db kerékpár számára; 

− Szeméttároló. 

− Opcionális elemek: bármely további szolgáltatás, amely magasabb kiépítettségű pihenőhelyeknél 

szerepel. 

− Elhelyezkedés:  
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− Lakott területen üzleteknél, büféknél, vendéglátó létesítményeknél, parkos területen 
célszerű létesíteni. 

− Lakott területen kívül: jó kilátású ponton, vízparton, árnyékos területen, amely távolabb 
helyezkedik el a gépjármű- és vasúti forgalomtól. 

D) Kerékpáros megállóhely 

− Túrázás közben rövidebb időre történő megállásra alkalmas helyszín (jellemzően kilátás, látnivaló, 

árnyékot adó fa vagy vízvételezés céljából). 

− Kötelező szolgáltatások: 

− Információs tábla (térkép, útvonal, stb.); 

− Legalább egy asztal padokkal; 

− Támaszok legalább 10 db kerékpár számára; 

− Szeméttároló. 

− Opcionális elemek: ívóvíz. 

− Elhelyezkedés pl.:  

− Lakott területen vízvételezési helynél (közkút, üzlet, büfé) célszerű létesíteni. 

− Lakott területen kívül: jó kilátású ponton, vízparton, hosszú, napos szakaszokon árnyékot adó 
fánál, amely távolabb helyezkedik el a gépjármű- és vasúti forgalomtól. 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a pihenőhely-típusok szolgáltatásai, azonban ebben az A) típusú 

Kerékpáros állomással nem foglalkozunk, mivel azokat egyedi tervek alapján egy külső partner 

bevonásával célszerű kialakítani. Alapelvként rögzíthető, hogy a kapcsolódó létesítmény szolgáltatásai 

mellett a komplex pihenőhely szolgáltatásait kell biztosítania az A) típusú kerékpáros megállóhelynek. 

5. táblázat: Pihenőhely-típusok szolgáltatásai 

Szolgáltatások 
B) Komplex 

pihenő 
C) Egyszerű 

pihenő 
D) Kerékpáros 
megállóhely 

Fedett beálló + + - 

Asztal, padok + + 1 db 

Támaszok + + + 

Ivóvíz + + opcionális 

WC, mosdó + opcionális - 

Információs tábla + + + 

Szeméttároló + + + 

Free Wifi javasolt - - 

Áram (mobileszköz és e-bike töltési lehetőség) javasolt - - 

Pumpa javasolt opcionális - 

Szervízpont (alapvető szerszámok, állvány) javasolt - - 

Kerékpáros automata (esőkabát, belső gumi, 
lámpa, elsősegélycsomag) 

+ 
- - 

Üzlet opcionális opcionális 

Étel-ital automata 
+ 

- - 

Üzlet, büfé opcionális opcionális 

 

4.3.7 Kerékpáros pihenőhelyek építési engedélyezése 

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény az alábbiak szerint 

különbözteti meg az egyes létesítményeket: 
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− Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre 

szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére 

tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az 

azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény 

az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). 

− Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben 

vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy 

rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. 

− Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem 

tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, 

ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások). 

− Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és 

energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék 

kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, 

továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények, amelyek 

létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű 

településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra 

a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére 

van szükség. 

A fentiek alapján az épület nélkül kialakított kerékpáros pihenőhely a műtárgy fogalomkörébe tartozik. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza az építési 

engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket. Ezek közül a pihenőhelyek esetében az alábbiak 

relevánsak: 

− Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott 

szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb 

építési tevékenység végzése. 

− Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, 

jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt 

felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 

− Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése. 

− Magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső 

pontja az 5,0 m-t nem haladja meg. 

− Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő 

felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 

Azaz az országos előírások alapján egy épület nélküli kerékpáros pihenőhely létesítése, illetve mobil 

mosdó/WC elhelyezése építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

építmények elhelyezésére vonatkozó általános előírások szerint: 

32. § (1) Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben - ha a helyi építési szabályzat, szabályozási 
terv másként nem rendelkezik - elhelyezhetők: 

1. a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között, 
2. a köztárgyak, 
3. a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak, 
4. a nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők, 
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Vagyis az országos előírások valamennyi építési övezetben és övezetben lehetőséget biztosítanak 

nyilvános illemhely elhelyezésre. 

A helyi (települési önkormányzati) előírások, a településképi rendelet és a helyi építési szabályzat 

esetlegesen tartalmazhatnak szigorúbb előírásokat, melyek külön vizsgálandók az adott helyszínen 

megvalósítandó műszaki tartalom alapján.  

Esetlegesen kiépítendő közműcsatlakozások (pl.: ivóvíz, közvilágítás, áram) egyedileg kezelendők és 

várhatóan engedélyköteles tevékenységek. 

Kerékpáros pihenőhely kialakításához azonban a terület tulajdonosától a tulajdonosi hozzájárulás 

megszerzése elengedhetetlen. 

4.4 Kerékpárparkolás 

A forgalomvonzó létesítmények (turisztikai attrakciók, üzletek, iskolák, hivatalok, stb.) esetében 

biztosítani kell a kerékpárral érkezők kiszolgálását is, megfelelő és jól megközelíthető 

kerékpártámaszok telepítésével. A kerékpártámaszok kialakításának főbb szempontjai a kerékpáros 

pihenőhelyek kapcsán a 4.3.5.2. fejezetben foglaltuk össze. 

Jelen projektnek nem feladata az egyes célpontok esetében a kerékpárparkolás fejlesztése. 
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5 A tervezett fejlesztések bemutatása 

Ebben a fejezetben nem csak a projektben megvalósítandó fejlesztéseket mutatjuk be, hanem 

felvázolunk egy távolabb mutató jövőképet is. Ennek célja, hogy a projekt megvalósulását követően 

lehetőség legyen a kerékpárforgalmi hálózat és kapcsolódó létesítményeinek összehangolt, hatékony 

fejlesztésére. 

5.1 Térségi kerékpárforgalmi hálózat (alaphálózat) 

5.1.1 Kijelölés 

A 4.2. fejezetben bemutatott szempontok és összegyűjtött információk alapján kijelöltünk egy 

alaphálózatot, amely a projektben érintett településeket és a térség fontosabb kerékpáros irányait köti 

össze építési beavatkozások nélkül az elérhető legkisebb gépjárműforgalmú közutakon, illetve 

földutakon keresztül. 

A projektterület melletti települések, fontosabb irányok felé további kiegészítő elemeket is 

meghatároztunk, amelyek biztosítják, hogy a projektterületen kijelölt hálózat megfelelően 

kapcsolódjon környező kerékpározás szempontjából kedvezőbb elemekhez. 

A 38. ábrán látható hálózaton szaggatott vonallal jelöltük azokat a szakaszokat, amelyek esetében az 

5.5. fejezetben említett jövőbeni bejárások során felmerülhet az útvonalak pontosításának igénye. 

Kiemelten vizsgálandók a bejárások során az alábbi kapcsolatok kijelölésének lehetősége: 

− Széki-tó – Noszlop kapcsolat; 

− Széki-tó – Kolontár – Pusztamiske közötti lehetséges kapcsolatok; 

− Pusztamiske – Sárosfői-halastavak – (…) – Bodorfa – Apácatorna/Kiseberzseny közötti kapcsolat. 

A 37. ábrán mutatjuk be az alaphálózat kerékpáros turizmus szempontjából fontosabb kapcsolatait. 

 
37. ábra: A tervezett alaphálózat főbb térségi kapcsolatai 
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38. ábra: A projektterület javasolt alaphálózata 
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5.1.2 Fejlesztési igények, hiányzó kapcsolatok 

Az 5.1.1. fejezetben meghatároztuk azt az alaphálózatot, amelyet építési beavatkozások nélkül jelenleg 

ki lehet jelölni a projektterületen. Azonban egyes szakaszai jelen állapotukban kedvezőtlenek a 

kerékpárforgalom számára, illetve új elemek kiépítésével a hálózat át- és bejárhatósága jelentősen 

javítható lenne.  

Alaphálózat fejlesztése 

A kijelölt alaphálózat elemei rendkívül sokfélék, amelyeken különböző beavatkozásokkal jelentősen 

mértékben javíthatók a kerékpározás feltételei: 

− A mezőgazdasági forgalomra is használt földutak esetében a kerékpáros turizmus szempontjából 

ideális megoldás a földutak stabilizálása (ilyen út van jelenleg Bakonyszücs és Csót-Újmajor között, 

Ugod felől a Szár-hegyi kilátó felé, stb.). A stabilizált földutak esős időben is járható, kemény 

felületet biztosítanak, a mezőgazdasági gépek számára is kedvező megoldást biztosítanak. 

− Lakott területen vezetett szakaszok esetében kisértékű forgalomtechnikai fejlesztésekkel 

növelhető a kerékpárosok biztonsága. Ilyenek lehetnek a sebességcsillapítás, csomópontok 

elsőbbségadási rendjének tisztázása, láthatóság javítása, jelzések megújítása. 

− Önálló kerékpárút építését a hálózat jelentős részén nem tartjuk indokoltnak, mindössze néhány 

rövid szakaszon merülhet fel a kijelölt irányokban új elemek kiépítésének szükségessége. 

Hiányzó kapcsolatok azonosítása 

− Széki-tó kapcsolatai: a Széki-tó egy potenciális kerékpáros túracélpont lehetne, azonban nehezen 

megközelíthető: 

− Nyugat felől, a Somló irányából célszerűen Borszörcsökön keresztül érhető el a tó. A 8402 j. 
útig (Devecser-Noszlop) a meglévő földút járható, innen azonban a tóig mintegy 500 m 
hiányzik. 

− Keleti irányból pedig Bakonygyepes vagy Ajka irányából lehet biztosítani az elérhetőségét. A 
tótól a 8. sz. főútig (Székipuszta buszmegálló) meglévő földutakon el lehet jutni, innen egy 
kilométerre szintén egy földúton elérhető Ajka területe – a két földút közötti kapcsolattal a 
hálózati szakadás megszüntethető lenne. 

− Továbbá Kolontár irányából is szükséges lenne megfelelő kapcsolat kialakítása. 

− 8. sz. főúttal párhuzamos kapcsolatok: 

− Devecser – Kolontár – Ajka – Kislőd: részben meglévő létesítményeket, nagyobb 
településeket is összekötő, rendkívül fontos kapcsolat. 

− Városlőd – Márkó szakasz kiépítését követően Veszprém irányából is elérhető lenne a terület. 

− Borszörcsök – Devecser: Borszörcsök kerékpáros szempontból jelenleg zsákutcának tekinthető, 

mert déli és keleti irányba csak forgalmas utakra lehet kijutni a településről. Fontos lenne a 

Devecser irányú kapcsolatának a megvalósítása. 

− A Devecser – Noszlop – Bakonypölöske – Kup – Pápakovácsi – Pápa közötti 8402 j. összekötő út 

forgalma minden szakaszán magasabb, mint 2000 Ej/nap, így kerékpározásra nem ajánljuk. Ebben 

az irányban megfontolandó egy önálló kerékpárút kiépítése, amely leágazásokkal Pápa, Devecser, 

Ajka és Somló-hegy közötti fő tengelyt alkotná. 

5.2 Javasolt kerékpáros túraútvonalak kijelölése 

Az 5.1. fejezetben meghatároztuk azt az alaphálózatot, amely biztosítja a teljes projektterület 

kerékpározhatóságát. Az alábbiakban – példa jelleggel – az alaphálózaton meghatározunk olyan 
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túraútvonalakat, amelyek a különböző kerékpárral érkező, eltérő képességű túrázók mindegyikének 

biztosíthat megfelelő túraajánlatot. A javasolt túraútvonalak a projekt egyéb feladatainak 

megvalósítását követően véglegesíthetők (marketingterv, bejárás és GPS-koordináták gyűjtése, 

látnivalók azonosítása, stb.). 

A javasolt túraútvonalak – látnivalókkal, leírásokkal való kiegészítéssel – képezhetik a projekt 

kommunikációjának egyik legfontosabb alapját. A 39-43. ábrasorozaton bemutatunk néhány 

lehetséges túraútvonalat. 

 

Somlókerülő túra 

 

− Útvonal:  

− Somlóvásárhely 

− Somlójenő 

− Somló-hegy 

− Körtúra 

− Hossz:  13,3 km 

− Összes emelkedő:   94 m 

 
39. ábra: Somlókerülő túra (példa) 
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Eszterházy túra 

 

− Útvonal:  

− Pápa 

− Tapolcafő 

− Döbrönte 

− Ganna 

− Pápakovácsi 

− Nóráp 

− Kéttornyúlak 

− Borsosgyőr 

− Családos túra 

− Körtúra 

− Hossz:  34,5 
km 

− Összes emelkedő:   242 
m 

 
40. ábra: Eszterházy túra (példa) 
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Szarvaskő vára tereptúra 

 

− Útvonal:  

− Magyarpolány 

− Ganna 

− Döbrönte 

− Bakonyjákó 

− Németbánya 

− Farkasgyepű 

− Tereptúra 

− Körtúra 

− Hossz:  36,2 
km 

− Összes emelkedő:  643 m 

 
41. ábra: Szarvaskő vára tereptúra (példa) 
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Nagykör tereptúra 

 

− Útvonal:  

− Bakonyszücs 

− Bakonykoppány 

− Németbánya 

− Nagytevel 

− Homokbödöge 

− Ugod 

− Tereptúra 

− Körtúra 

− Hossz:  49,1 km 

− Összes emelkedő:  629 m 

 
42. ábra: Nagykör tereptúra (példa) 
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Hubertlaki-tó túra 

 

− Útvonal:  

− Ugod 

− Szár-hegyi kilátó 

− Hubertlaki-tó 

− Tereptúra 

− Körtúra 

− Hossz:  49,1 
km 

− Összes emelkedő:  629 m 

 
43. ábra: Hubertlaki-tó túra (példa) 
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5.3 Pihenőhelyek (ütemezett megvalósítás) 

Az alábbiakban a támogatási szerződésben meghatározott helyszíneket mutatjuk be és vizsgáljuk meg 

a pihenőhely elhelyezése szempontjából az alábbi fő szempontok alapján: 

− helyszínválasztás megfelelőssége, 

− helyszín adottságai (méret, elérhetőség, kapcsolódó szolgáltatások), 

− szükségesség (meglévő elemek, várható forgalom). 

A támogatási szerződésben biztosított források korlátozott mértékű fejlesztést tesznek csak lehetővé, 

ezért a pihenőhelyek kialakítását ütemezett fejlesztésnek kell tekinteni. A tervezett pihenőhelyek 

minden esetben teljesítik a felhívás által előírt minimumot, miszerint „a pihenőhely minimális 

tartalma pad, asztal, szemetes, kerékpártámasz”. A kerékpáros turizmus fellendülését követően a 

jelen projektben megvalósítandó pihenőhelyeket a jövőben megnövekedő igényeknek megfelelően 

lehet bővíteni, szolgáltatásaikat fejleszteni. 

A 6. táblázat mutatja a jelen KHT kidolgozásakor hatályos támogatási szerződésben található 

helyszíneket.  

 
44. ábra: Pihenőhelyek kijelölt helyszínei a projekt területén 
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6. táblázat: A pihenőhelyek tervezett helyszínei a támogatási szerződés szerint 

TSZ szerinti adat 
Fekvés Megjegyzés 

TSZ 
id Település Hrsz Utca 

Adásztevel 449 - lakott terület központban lévő 
közpark, buszmegálló és 
a bolt melletti terület 

2 

Apácatorna 145/1 Kossuth u. 82. lakott terület közintézmény udvara 3 

Bakonyjákó 16/3 Rákóczi Ferenc tér lakott terület közpark 4 

Bakonykoppány 29 Petőfi Sándor u. 24. lakott terület közintézmény udvara 5 

Bakonyság 82 - lakott terület közösségi tér 35 

Bakonyszücs 161/1 Kossuth Lajos utca 8. lakott terület Tájház udvara 6 

Bakonyszücs 016/4 - lakott területen 
kívül 

Bakonyszücsi-tó mellett 7 

Bakonytamási 317 Jókai u. 2. lakott terület közintézmény udvara 8 

Béb 141 - lakott terület közpark, valahol a tó 
mellett 

44 

Borszörcsök 336/2 - lakott terület közpark, a fő utca mellett 9 

Csehbánya 2 - lakott terület park a Fő utcán 43 

Csót 10 - lakott terület sporttelep 10 

Dabrony 215 Petőfi u. 58. lakott terület óvoda udvara 11 

Devecser 408/2 
420 

közpark lakott terület közpark 12, 
13 

Farkasgyepű 169 Petőfi S. u. 42. lakott terület közintézmény udvara 41 

Gic 164 - lakott terület sporttelep 14 

Homokbödöge 024/30 - lakott területen 
kívül 

Volt téglagyár, 
vendégház melletti 
zöldfelület 

33 

Kamond 100/1 - lakott terület Kossuth u. 28., Faluház 
udvara 

15 

Karakószörcsök 027 - lakott terület fő utca (Petőfi u.) 
melletti zöldfelület 

16 

Kerta 218 - lakott terület sporttelep 17 

Kisberzseny 18/1 Széchenyi utca 20. lakott terület közintézmény udvara, 
játszótér 

36 

Kisszőlős 138 Rákóczi u. 7. lakott terület főutca melletti 
zöldfelület 

42 

Kolontár 71 Arany J. u. 4. lakott terület közintézmény telke, 
játszótér 

39 

Kup 309/3 - lakott területen 
kívül 

sportpálya melletti 
terület, közmű nincs 

18 

Lovászpatona 0211/7 - lakott területen 
kívül 

település szélén 
zöldfelület 

40 

Magyarpolány 335 - lakott terület közpark 37 

Nagyalásony 96/4 - lakott terület közpark 19 

Nagydém 248 Árpád u. 10. lakott terület buszmegálló melletti 
zöldfelület 

20 

Nagypirit 87 - lakott terület könyvtár udvara 32 

Nagytevel 233 Jókai M. utca lakott terület fő utcán valahol 34 

Nóráp 126/3 Kossuth L. u. 50. lakott terület zöldfelület a községháza 
és a buszforduló mellett 

21 

Pápa 6359/1 - lakott terület stadion előtti terület 46 

Pápakovácsi 124 - lakott terület autóbusz-pályaudvar 22 
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TSZ szerinti adat 
Fekvés Megjegyzés 

TSZ 
id Település Hrsz Utca 

Pápasalamon 388/2 - lakott terület út melletti zöldfelület a 
belterület szélén 

23 

Pápateszér 77/1 Markovics u. 77. lakott terület Művelődési Ház udvara 24 

Pusztamiske 76/5 - lakott terület közpark 25 

Somlójenő 188/4 - lakott terület fő utca (Petőfi u.) 
melletti zöldfelület 

26 

Somlóvásárhely 1242/6 - lakott terület Somló hegy, Sz. Margit 
kápolna mellett 

27 

Somlóvásárhely 372/17 - lakott terület vasútállomás mellett 28 

Somlóvecse 139/1 Névtelen tér lakott terület közpark 29 

Tüskevár 74/14 - lakott terület közpark, játszótér 30 

Ugod 0269/15 - lakott területen 
kívül 

valahol az erdő szélén 45 

Városlőd 355 - lakott terület sportpálya mellett 38 

Vid 76 Széchenyi tér 14. lakott terület könyvtár udvara 31 

 

A települések és a javasolt helyszínek bejárását követően az alábbiakban meghatároztuk az egyes 

pihenőhelyek kiépítésének jellegét, a javasolt szolgáltatásokat, illetve néhány helyszín esetében – 

egyeztetések alapján – a helyszín módosítását is javasoljuk. A pihenőhelyek összefoglaló adatait lásd a 

7. táblázatban. 

Adásztevel (2.) 

A támogatási szerződés szerint Adesztevelen a 449. hrsz-ú közterületre telepítendő a pihenőhely. A 

helyszín megfelelő. 

 
45. ábra: Adásztevel – pihenőhely tervezett helyszíne 

Apácatorna (3.) 

A támogatási szerződés szerint Apácatornán a Kossuth u. 82. (145/1. hrsz.) alatt található művelődési 

ház kertjébe telepítendő a pihenőhely.  

A telek hátsó részén alakítható ki a kerékpáros pihenőhely, amelyet így kitáblázni szükséges. A kertben 

biztosított ívóvíz és jó karban tartott árnyékszék. 
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46. ábra: Apácatorna – pihenőhely tervezett helyszíne 

Bakonyjákó (4.) 

A támogatási szerződés szerint a 16/3. hrsz. alatt található közparkban tervezett a pihenőhely 

elhelyezése. A jelen KHT készítése során zajlott egyeztetések alapján a 11. hrsz. ingatlanra javasolt a 

pihenőhely telepítése. Ezen az ingatlanon egy parkban vezető gyalogút köti össze a Rákóczi F. utcát és 

a 83. sz. főúton található buszmegállót és büfét. A helyszín tervezett útvonalaktól, mintegy 180 

méterre található, de így is kedvező az elhelyezkedése, a közelében kút található, biztonságos 

kapcsolatot ad a főút melletti büfé felé. 

  
47. ábra: Bakonyjákó – pihenőhely javasolt helyszíne 

Bakonykoppány (5.) 

A támogatási szerződésben a 29. hrsz. (Petőfi Sándor u. 24.) szerepel. 

  
48. ábra: Bakonykoppány – TSZ-ben megadott helyszín 
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A megjelölt helyszíntől mintegy 180 méter távolságra már található jó minőségű, kiépített kerékpáros 

pihenőhely (49. ábra), újabb hasonló kialakítása nem indokolt. Ezért a jelen KHT készítése során 

lezajlott egyeztetések alapján az alábbi javaslatot tesszük: 

− A meglévő pihenőhelyen szabványos kerékpártámaszok telepítésével biztosítható, hogy a projekt 

többi pihenőhelyéhez hasonló színvonalú pihenőhely legyen Bakonykoppányban is. 

− A támogatási szerződésben megjelölt helyszín közelében kerékpáros megállóhely kialakítása, azaz 

az italbolt és/vagy a polgármesteri hivatal előtt kerékpártámaszok – szükség esetén pad(ok) – 

telepítése. 

 
49. ábra: Bakonykoppány – meglévő pihenőhely 

Bakonyság (35.) 

A támogatási szerződés szerint a 82. hrsz. alatti közösségi téren tervezett a pihenőhely elhelyezése. A 

fedett pihenő kialakítása, elhelyezése a meglévő elemekhez igazítandó. 

  
50. ábra: Bakonyság – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Bakonyszücs (6., 7.) 

A támogatási szerződés szerint Bakonyszücsön az alábbi két helyszínt jelölték ki pihenőhely 

telepítésére: 

− 6. sz.:  
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− A Kossuth Lajos utca 8. alatt található tájház udvara, ahol a szükséges létesítmények részben 
már rendelkezésre állnak. 

− 7. sz.: 016/4. hrsz.: 

− A Bakonyszücsi-tó partja, megfelelő helyszín. 

  
51. ábra: Bakonyszücs –a pihenőhelyek tervezett helyszínei és a tájház udvara 

Javaslatunk, hogy a tájház udvarán jelenleg is rendelkezésre álló fedett padok, mosdó, WC biztosítsa a 

kerékpárosok kiszolgálását, így a projekt keretében csak kiegészítő fejlesztések szükségesek 

(kerékpártámaszok telepítése és információs tábla kihelyezése.  

Bakonytamási (8.) 

A támogatási szerződés szerint a Jókai u. 2. (317. hrsz.) alatt található intézmény udvarára tervezett a 

pihenőhely elhelyezése. 

  
52. ábra: Bakonytamási –a pihenőhely tervezett helyszíne 

A helyszín elhelyezkedése megfelelő, azonban tisztázandó az udvarra bejutás lehetősége (állandó 

nyitva tartás zükséges), illetve a WC használatának lehetősége. 

Béb (44.) 

A támogatási szerződés szerint a 141. hrsz. alatti tó mellett tervezett a pihenőhely elhelyezése. A 

tervezett helyszín megfelelő. 
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53. ábra: Béb – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Borszörcsök (9.) 

A támogatási szerződés szerint a 336/2. hrsz. alatt található parkba tervezett a pihenőhely elhelyezése. 

A helyszínválasztás megfelelő. Telepítéskor ügyelni kell arra, hogy hóolvadáskor se öntse el a 

pihenőhelyet a víz. Az Önkormányzat a jövőben tervezi a park fejlesztését, ivóvíz biztosítását. 

  
54. ábra: Borszörcsök –a pihenőhely tervezett helyszíne (hóolvadáskor) 

Csehbánya (43.) 

A támogatási szerződés szerint a Fő utcában található parkban (2. hrsz.) tervezett a pihenőhely 

elhelyezése, a további egyeztetések alapján a végleges helyszín az 1/3 hrsz. ingatlanon kialakított park. 

 
55. ábra: Csehbánya – a pihenőhely javasolt helyszíne 
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Csót (10.) 

A támogatási szerződés szerint a 10. hrsz. alatt található focipályához tervezett a pihenőhely 

elhelyezése. 

  
56. ábra: Csót –a pihenőhely tervezett helyszíne 

A megjelölt helyszín megfelelő, a pihenőhely elhelyezését a mellette található létesítményekkel 

(játszótér, tornapálya, közkút, tűzrakóhely, stb.) össze kell hangolni.  

Dabrony (11.) 

A támogatási szerződés szerint a Petőfi u. 58. alatt található óvoda udvarára tervezett a pihenőhely 

elhelyezése. 

A helyszín kerékpáros pihenőhely kialakítására kedvezőtlen, az egyeztetések alapján a pihenőhely 

végleges javasolt helyszíne a 217. hrsz-ú szomszédos park. A parkban azonban már található két fedett 

esőbeálló padokkal, asztalokkal, így azok kiegészítésével javasolt kialakítani a pihenőhelyet. 

További javaslatunk, hogy a település központjában, ahol többek között egy élelmiszerbolt is található, 

kerüljenek telepítésre kerékpátámaszok, így segítve a kerékpáros túrázók frissítőhöz való hozzájutását. 

 
57. ábra: Dabrony –a pihenőhely javasolt helyszíne  
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Devecser (12., 13.) 

A támogatási szerződés szerint a 408/2 és a 420 hrsz. alatti parkban tervezett a pihenőhely elhelyezése, 

a két ingatlan egy park útjának két oldalán található. A telepítés során döntés szükséges a pihenőhely 

pontos elhelyezkedéséről. 

A tervezett helyszín egy park, amely alkalmas a pihenőhely elhelyezésére, azonban a pihenőhely 

várhatóan csak a tervezett jövőbeni fejlesztések1 megvalósulását követően lesz kihasznált. 

  
58. ábra: Devecser –a pihenőhely tervezett helyszíne 

Farkasgyepű (41.) 

A támogatási szerződés szerint a Petőfi S. u. 42. (169. hrsz.) alatti Faluház udvarán tervezett a 

pihenőhely elhelyezése – további kedvező helyszínek nem önkormányzati területen találhatók. Csak az 

épület mögött, az útról nem látható helyen alakítható ki a pihenőhely, így annak kitáblázása szükséges. 

Az udvaron kerti csap fogja biztosítani az ivóvíz vételezés lehetőségét. 

  
59. ábra: Farkasgyepű – a pihenőhely tervezett helyszíne (az épület mögötti kertben) 

                                                           
1 Devecser honlapja szerint 2014-2020 között megvalósítandó fejlesztés a Devecser - Somlóvásárhely - Somló-
hegy kerékpárút kiépítése és az Ajka-Bakonygyepes - Devecser kerékpárút kiépítése 
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Gic (14.) 

A támogatási szerződés szerint a 164. hrsz. alatt található futballpálya mellett tervezett a pihenőhely 

elhelyezése. 

  
60. ábra: Gic –a pihenőhely tervezett helyszíne 

A pihenőhely megjelölt helyszíne a futballpálya, helyette a mellette található Jankovich Bésán sétány 

területe (158. hrsz.) alkalmas egy egyedi elrendezésű, a kerítés és az útpálya közé telepített pihenőhely 

kialakítására, amely mellett vízvételezési lehetőség is biztosított.  

Homokbödöge (33.) 

A támogatási szerződés szerint a 024/30. hrsz. alatti zöldterületen tervezett a pihenőhely elhelyezése, 

a helyszín megfelelő. A nagyméretű területen belüli telepítés pontos helyszíne meghatározandó – 

amennyiben a Jázmin vendégház közelében kerülne telepítésre a pihenőhely, úgy javasoljuk a 

vendégház üzemeltetőjével együttműködve létrehozni/üzemeltetni a pihenőhelyet. 

  
61. ábra: Homokbödöge – a pihenőhely tervezett helyszíne 
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Kamond (15.) 

A támogatási szerződés szerint a 100/1. hrsz. alatt található faluház udvarán tervezett a pihenőhely 

elhelyezése. A helyszín megfelelő, a tervezett útvonaltól 50 méterre esik, kitáblázása szükséges. A 

Faluház nyitvatartási idejében használható annak mosdója, egyéb időpontokban a focipálya melletti 

közkút biztosít ivóvizet. 

  
62. ábra: Kamond – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Karakószörcsök (16.) 

A támogatási szerződés szerint a 027 hrsz. alatt található zöldfelületen tervezett a pihenőhely 

elhelyezése. A helyszín közelében semmilyen szolgáltatás, látnivaló nem található, ezért javasolt más 

helyszín kijelölése.  

Javaslatunk: 

− A Polgárőrség előtti – már kiépített – parkban (74 hrsz.) 3 kerékpártámasz és egy információs tábla 

elhelyezése, tovább 

− a település határában található tó (04 hrsz.) közelében pihenőhely kiépítése (összhangban a tó 

környezetének tervezett fejlesztésével). 

  
63. ábra: Karakószörcsök – a pihenőhely TSZ szerint tervezett helyszíne 
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64. ábra: Karakószörcsök – Polgárőrség előtti park 

Kerta (17.) 

A támogatási szerződés szerint a 218. hrsz. alatt található sporttelepen tervezett a pihenőhely 

elhelyezése. A sporttelep mellett található egy büfé, továbbá a terület szélén található egy közkút. A 

helyszín megfelelő. 

  
65. ábra: Kerta – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Kisberzseny (36.) 

A támogatási szerződés szerint a Széchenyi utca 20. (18/1. hrsz.) alatti sportpálya és játszótér területén 

tervezett a pihenőhely elhelyezése. A helyszín megfelelő. 
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66. ábra: Kisberzseny – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Kisszőlős (42.) 

A támogatási szerződés szerint a Rákóczi u. 7. (138. hrsz.) alatti közparkban tervezett a pihenőhely 

elhelyezése. A helyszín kedvező a pihenőhely kialakítására, azonban a korlátozottan rendelkezésre álló 

helyre tekintettel kell elhelyezni a létesítményeket. 

  
67. ábra: Kisszőlős – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Kolontár (39.) 

A támogatási szerződés szerint az Arany J. u. 4. (71. hrsz.) alatti közintézmény telkén kialakított 

játszótérhez kapcsolódva tervezett a pihenőhely elhelyezése. 

Pihenőhely kialakítására a helyszín alkalmas. Tekintettel arra, hogy a közintézmény előtere biztosítja a 

fedett tartózkodás lehetőségét nem szükséges a pihenőhelyi fedett építmény elhelyezése csak a 

további elemeké. Nyitvatartási időben mosdó és WC használata lehetséges. 

Javasoljuk megfontolni kerékpártámaszok telepítését a Táncsics-Petőfi-Kossuth utcák csomópontjának 

térségében. 



Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken  Értékterv Kft. 
Térségi Kerékpárforgalmi Hálózati Terv  2018 

 84/117 

  
68. ábra: Kolontár – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Kup (18.) 

A támogatási szerződés szerint a 309/3. hrsz. alatt található sporttelepen tervezett a pihenőhely 

elhelyezése. 

  

69. ábra: Kup – a pihenőhely TSZ szerinti helyszíne 

A megjelölt helyszín nem kedvező pihenőhely telepítésére (sem szolgáltatások nem érhetők el, sem 

látnivalók nincsenek). Egyeztetések alapján az új helyszín: a kerékpározók igényeit sokkal inkább 

kielégítené az autóbusz váróterem mögött található játszótér mellé elhelyezett pihenőhely (89/2. 

hrsz.), amely a településen belül helyezkedik el és a közelben egy vegyesbolt is található.  

  
70. ábra: Kup – a pihenőhely javasolt helyszíne (fenyőfák között) 



Értékterv Kft.   Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken 
2018.   Térségi Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 

 85/117 

Lovászpatona (40.) 

A támogatási szerződés szerint a 0211/7. hrsz. alatti zöldterületen tervezett a pihenőhely elhelyezése. 

  
71. ábra: Lovászpatona – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Magyarpolány (37.) 

A támogatási szerződés szerint a 335. hrsz. alatti parkban tervezett a pihenőhely elhelyezése, azonban 

a megkapott későbbi dokumentumok alapján a Petőfi u. 4. (467. hrsz.) alatti tájház előtti területet (423. 

hrsz.) jelölték ki.  

Az egyeztetések alapján végleges és megfelelő helyszín a 423. hrsz-ú ingatlan tájház előtti része. 

Tekintettel a városképi szempontokra a pihenőhely kialakítása, elrendezése további egyeztetéseket 

igényel. 

  
72. ábra: Magyarpolány – a pihenőhely tervezett helyszínei 
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73. ábra: Magyarpolány – a pihenőhely javasolt helyszíne 

Nagyalásony (19.) 

A támogatási szerződés szerint a 96/4. hrsz. alatt található parkba tervezett a pihenőhely elhelyezése. 

A helyszínválasztás megfelelő, a meglévő létesítményekkel, a parkban szervezett rendezvényekkel, 

tervezett fejlesztésekkel össze kell hangolni a pihenőhely elrendezését. Javasoljuk a meglévő 

kialakításhoz illeszkedő módon támaszok, padok telepítését, a burkolat szükséges mértékű 

kiegészítését.  

  

74. ábra: Nagyalásony – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Nagydém (20.) 

A támogatási szerződés szerint az Árpád u. 10. (248. hrsz.) alatt található ingatlanon, a Káldy 

emlékszoba előtt és a buszváró épülete mellett tervezett a pihenőhely elhelyezése. 

  
75. ábra: Nagydém – a pihenőhely tervezett helyszíne 
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A kijelölt helyszín megfelelő. A buszváró épülete mögött elhelyezhetők a szükséges elemek.  

Nagypirit (32.) 

A támogatási szerződés szerint a 87. hrsz. alatti könyvtár udvarán tervezett a pihenőhely elhelyezése, 

amely nem alkalmas pihenőhely telepítésére. Egyeztetés alapján az épület mellett található füves, 

háromszög alakú területre javasoljuk telepíteni a pihenőhelyet. Ez a terület a közúthoz tartozik (315. 

hrsz.), így a telepítés további egyeztetést igényel. A pihenőhely melletti könyvtár udvarán biztosított a 

folyamatos ivóvízvételezés lehetősége. 

 
76. ábra: Nagypirit – a pihenőhely TSZ szerinti helyszíne 

 
77. ábra: Nagypirit – a pihenőhely javasolt helyszíne 

Nagytevel (34.) 

A támogatási szerződés szerint a Jókai M. és a Dózsa Gy. utcák sarkára (233. hrsz.), a játszótér mellé 

tervezett a pihenőhely elhelyezése. 
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78. ábra: Nagytevel – a pihenőhely TSZ szerinti helyszíne 

A helyszín alkalmas, de nem kedvező kerékpárpihenőhely számára, mivel itt semmilyen szolgáltatás 

vagy ivóvízvételi lehetőség nem biztosított. A pihenőhely telepítése kapcsán az alábbi javaslatot 

fogalmazzuk meg: 

− A Táncsics és Kossuth L. utcák csomópontjánál vegyesbolt és italbolt biztosíthatja a felfrissülést, a 

buszmegálló várója – szükség esetén – pedig megfelelő eső és nap elleni védelmet nyújthat. Itt 

kerékpártámaszok, a váróban padok elhelyezése szükséges. 

− A Mária-forrásnál pihenőhely kialakítása. 

  
79. ábra: Nagytevel – a pihenőhely javasolt helyszíne (Mária-forrás) 

Nóráp (21.) 

A támogatási szerződés szerint az Kossuth L. u. 50. (126/3. hrsz.) alatti ingatlanon, a polgármesteri 

hivatal mellett tervezett a pihenőhely elhelyezése. A helyszín megfelelő. 
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80. ábra: Nóráp – a pihenőhely tervezett helyszíne a buszforduló mögött 

Pápa (46.) 

A támogatási szerződés szerint a stadion előtti közterületen (6359/1. hrsz.) tervezett a pihenőhely 

elhelyezése, pontos helyszín tisztázandó.  

Javasoljuk megfontolni a területtel szemben, a park szélén kialakítani a pihenőhelyet, amely a 

kerékpárosok pihenésére kedvezőbb feltételeket biztosít. 
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81. ábra: Pápa – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Pápakovácsi (22.) 

A támogatási szerződés szerint a 124. hrsz. alatti buszállomáson tervezett a pihenőhely elhelyezése.  

  
82. ábra: Pápakovácsi – a pihenőhely tervezett helyszíne a buszállomáson 
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A buszállomáson fedett pihenő elhelyezése nem lehetséges, azonban pad(ok), támaszok, információs 

tábla elhelyezése szükséges és lehetséges. A pontos elrendezés egyeztetést igényel. 

Pápasalamon (23.) 

A támogatási szerződés szerint a település szélén található, 388/2. hrsz. alatti zöldfelületen tervezett 

a pihenőhely elhelyezése.  

A kerékpárral túrázók várhatóan a település központjában a Petőfi téren fognak megállni, ahol egy 

rendezett park, közkút is található, ezért itt legalább kerékpáros megállóhelyet javaslunk kialakítani, 

továbbá megfontolandó a pihenőhely egészének ide történő áthelyezése is (433/2. vagy 434. hrsz.). 

  
83. ábra: Pápasalamon – a pihenőhely TSZ szerinti helyszíne 

  
84. ábra: Pápasalamon – a pihenőhely javasolt helyszíne 

Pápateszér (24.) 

A támogatási szerződés szerint a Markovics u. 77. (77/1. hrsz.) alatti Művelődési Ház udvarára kerülne 

a pihenőhely, a későbbi levelezés alapján azonban a 48/2. hrsz. alá tervezett a pihenőhely elhelyezése 

– ez utóbbi helyszín megfelelőnek tekinthető. 
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85. ábra: Pápateszér – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Pusztamiske (25.) 

A támogatási szerződés szerint a 76/5. hrsz. alatti közintézmény telkén tervezett a pihenőhely 

elhelyezése.  

  
86. ábra: Pusztamiske – a pihenőhely tervezett helyszíne 

A helyszín megfelelő, az épület mögött elhelyezhető a pihenőhely. Azonban alternatív helyszínként 

felmerülhet a templom és játszótér környezete is, különösen, ha ott biztosítható az ívóvízvételezés 

lehetősége. 

Somlójenő (26.) 

A támogatási szerződés szerint a 188/4. hrsz. alatti zöldterületen, a vasúti átjáró mellett tervezett a 

pihenőhely elhelyezése.  
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87. ábra: Somlójenő – a pihenőhely tervezett helyszíne 

A helyszín megfelelő, ugyan ivóvíz csak a közeli művelődési ház udvarán érhető el, ott azonban nem 

telepíthető pihenőhely, így a vízvételezés lehetőségét jelezni kell.  

Somlóvásárhely (27., 28.) 

A támogatási szerződés szerint Somlóvásárhely területén az alábbi két helyszínt jelölték ki pihenőhely 

telepítésére: 

− 27. sz.: Somló-hegyen a Szt. Margit kápolna mellett; 

− 28. sz.: 372/17. hrsz. a vasúti megállóhely mellett. 

A Somló-hegyen elhelyezendő pihenőhely helyszíne megfelelő, itt más projekt keretében készül 

vizesblokk. A kápolna közelében egy egyszerű pihenőhely telepíthető – a jelentős turistaforgalom miatt 

– több asztallal és paddal. A pihenőhely elrendezése további egyeztetést igényel a párhuzamos 

projekttel való összhang biztosítása érdekében. 

A vasút melletti helyszín helyett javasoljuk a pihenőhelyet a település belső területén, a Szabadság téri 

park szélén (35/1 hrsz.) elhelyezni. A park elemeire való tekintettel ide nem javasoljuk esőbeálló 

telepítését. 

  
88. ábra: Somlóvásárhely vasúti megállóhely mellett tervezett pihenőhely helyszíne 
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89. ábra: Somlóvásárhely javasolt helyszín (Szabadság téri park részlete) 

Somlóvecse (29.) 

A támogatási szerződés szerint a 139/1. hrsz. alatti parkban tervezett a pihenőhely elhelyezése. A 

helyszín megfelelő, a parkon belüli pontos elhelyezkedés telepítéskor tisztázandó. 

  
90. ábra: Somlóvecse – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Tüskevár (30.) 

A támogatási szerződés szerint a 74/14. hrsz. alatti parkban tervezett a pihenőhely elhelyezése. A 

helyszín megfelelő, a parkon belüli pontos elhelyezkedés telepítéskor tisztázandó. 
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91. ábra: Tüskevár – a pihenőhely tervezett helyszíne 

Vid (31.) 

A támogatási szerződés szerint a Széchenyi tér 14. (76. hrsz.) alatti könyvtár udvarán tervezett a 

pihenőhely elhelyezése. A helyszín megfelelő, az udvaron meglévő pad, asztal kiegészítésével 

alakítható ki pihenőhely. Alternatívaként felmerülhet a Széchenyi tér is (158. hrsz.) 

  
92. ábra: Vid – a pihenőhely tervezett helyszíne a könyvtár udvarán 

  
93. ábra: Vid – a pihenőhely lehetséges alternatív helyszíne a Széchényi téren 

Az udvaron már találhatók fedett padok, amelyek elláthatják a pihenőhelyi funkciót, így csak 

kerékpártámaszok, további fedetlen padok, információs tábla kihelyezése szükséges. Továbbá 

felmerülhet a lehetősége annak, hogy a pihenőhely a könyvtártól függetlenül, a Széchényi téren, a 

játszótér közelében létesülne. A könyvtár melletti pihenőhely előnye az ívóvíz elérhetősége és a WC-

használat lehetősége lenne, amennyiben ez biztosítható. 
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Ugod (45.) 

A támogatási szerződés szerint Ugodon a 0269/15. hrsz. ingatlant jelölték meg a pihenőhely 

telepítésére. Az ingatlan rendkívül elnyúlik, a pihenőhely pontos elhelyezése telepítéskor kijelölendő, 

célszerűen a Szár-hegyi kilátó és a Hubertus-forrás felé vezető utak elágazásánál az erdő szélén 

helyezendő el. 

  
94. ábra: Ugod – pihenőhely tervezett helyszíne 

Városlőd (38.) 

A támogatási szerződés szerint a 335. hrsz. alatti sportpálya mellett tervezett a pihenőhely elhelyezése. 

A helyszín a település szélére esik, sem látnivaló, sem elérhető szolgáltatások nincsenek a közelben. 

Egyeztetések alapján a javasolt helyszín az 567. hrsz. füves terület, amely rendezvénytérként is szolgál, 

ezért a művelődési házzal szemben, a terület dél-keleti sarka közelébe célszerű elhelyezni a 

pihenőhelyet. 

 
95. ábra: Városlőd – a pihenőhely javasolt helyszíne (a kép bal szélén) 
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7. táblázat: A pihenőhelyek javasolt helyszínei és szolgátatásai 

 

  

Kialakítás

Település Hrsz. Cím Hrsz. Cím Tető Asztal, pad Infotábla Kuka Támasz

Adásztevel 449 - 449 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5

Nincs.

50 m-re tűzcsap, 

amelyre ivócsap 

szerelhető.

Nincs
Élelmiszer üzlet, 

italbolt

Apácatorna 145/1 Kossuth u. 82. 145/1 Kossuth u. 82. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll.

Jó karbantartott 

árnyékszék 

rendelkezésre áll.

-
A művelődési ház telkének hátsó részén alakítható ki a 

kerékpáros pihenőhely, amelyet így kitáblázni szükséges.

Bakonyjákó 43175 Rákóczi Ferenc tér 11 Rákóczi Ferenc u. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5
Közelben közkút 

található.
Nincs

Közelben büfé, 

élelmiszerüzlet.

A rendelkezésre álló tér szűk, a meglévő növényzethez igazított 

egyedi kialakítás szükséges.

29 Petőfi Sándor u. 24. 87 Petőfi Sándor u. 42.
Kerékpáros 

megállóhely
- 1 1 1 3 Nincs Nincs

Vegyesbolt,

italbolt

- - 108/1 Petőfi S. és Kiss J. u. sarok
Egyszerű pihenő

(meglévő)
meglévő meglévő meglévő meglévő 8 Rendelkezésre áll. Nincs -

A meglévő létesítmények mellé kerékpártámaszok telepítésével 

kialakítható a kerékpáros pihenőhely.

Bakonyság 82 - 82 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs -

A település rendezvényterének kiegészítéseként valósítható 

meg. Elrendezése és a meglévő létesítményekhez történő 

illeszkedés biztosítása további egyeztetést igényel.

161/1 Kossuth Lajos utca 8. 161/1 Kossuth Lajos utca 8. Egyszerű pihenő meglévő meglévő 1 1 5 Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Tájház
A tájház udvarán kialakított létesítmények bővítésével hozható 

létre a kerékpáros pihenőhely.

016/4 - 016/4 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs Nincs Tópart

Bakonytamási 317 Jókai u. 2. 317 Jókai u. 2. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs -

A pihenőhely az intézmény telkén kerül kialakításra, így 

kitáblázása szükséges. Tisztázandó az elérhető szolgáltatások 

köre (mosdó, WC).

Béb 141 - 141 Játszótér és tó mellett Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs Nincs Játszótér Elhelyezkedése a helyszínen pontosítandó.

Borszörcsök 336/2 - 336/2 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Jövőben tervezik. Nincs Park

Csehbánya 2 - 1/3 Park Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs Nincs Park, tornapálya Parkon belüli pontos elhelyezkedése a helyszínen pontosítandó.

Csót 10 - 10 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 8 Rendelkezésre áll. Nincs Park, játszótér Elhelyezése összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

215 Petőfi u. 58. 217 Park Egyszerű pihenő meglévő meglévő 1 1 5 Nincs. Nincs Park, játszótér
Fedett padok és asztalok rendelkezésre állnak, kiegészítésükkel 

hozható létre a pihenőhely.

- - Malom u. - Szerviz köz
Kerékpáros 

megállóhely
- - 1 1 3 Nincs. Nincs.

Élelmiszerüzlet, 

településközpont

A kerékpáros túrázók kiszolgálása érdekében a 

településközpontban is célszerű egy megállóhelyet kialakítani.

Devecser 408/2, 420 közpark 408/2, 420 közpark Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs Park

Farkasgyepű 169 Petőfi S. u. 42. 169 Petőfi S. u. 42. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs -
Faluház hátsó udvarán, ezért kitáblázása szükséges.

Elrendezés a helyszínhez igazítandó.

Gic 164 - 158 Jankovich Bésán stny. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs - Elnyújtott elrendezéssel alakítható ki.

Homokbödöge 024/30 - 024/30 Zöldterület Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs -

Kamond 100/1 - 100/1 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5
Rendelkezésre áll 

(focipálya mellett)

Faluházban, 

nyitvatartási 

időben.

-
Útvonaltól 50 m-re található, kitáblázása szükséges.

Épületekhez viszonyított elhelyezése tisztázandó.

27 - 74 Polgárőrség előtti park
Egyszerű pihenő

(részben meglévő)
meglévő meglévő 1 1 3

Nincs.

50 m-re tűzcsap, 

amelyre ivócsap 

szerelhető.

Nincs. - Meglélvő rendezett park, szaletlikkel.

- - 04 Tó térsége Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs -
Tisztázandó a tó tervezett fejlesztésének várható ütemezése és 

műszaki tartalma, amelyhez a pihenő elrendezését igazítani kell.

Kerta 218 - 218 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs. Büfé

Kisberzseny 43118 Széchenyi utca 20. 43118 Széchenyi utca 20. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. Játszótér

Kisszőlős 138 Rákóczi u. 7. 138 Rákóczi u. 7. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Rendelkezésre áll. Nincs. Italbolt
Elhelyezése összehangolandó a meglévő létesítményekkel, 

korlátozott területtel.

Ivóvíz WC
Kapcsolódó 

szolgáltatás
Megjegyzés

FelszereltségEredeti helyszín Javasolt helyszín

Bakonykoppány

Bakonyszücs

Karakószörcsök

Dabrony
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Kialakítás

Település Hrsz. Cím Hrsz. Cím Tető Asztal, pad Infotábla Kuka Támasz

71 Arany J. u. 4. 71 Arany J. u. 4. Egyszerű pihenő - 1 1 1 5

Intézmény 

nyitvatartási 

idejében elérhető.

Intézmény 

nyitvatartási 

idejében elérhető.

Park, játszótér

- -

Településközpont

(Kossuth-Petőfi-Táncsics 

u.)

Kerékpáros 

megállóhely
- - 1 1 3 Nincs. Nincs. Cukrászda

Kup 309/3 - 89/2 Buszmegálló mellett Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs.
Vegyesbolt, 

játszótér
Elhelyezése összehangolandó a meglévő növényzettel.

Lovászpatona 0211/7 - 0211/7 Zöldterület Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs -

Magyarpolány 335 - 423 Tájház előtt Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. - Kialakítás és elhelyezése összehangolandó a környezetével.

Nagyalásony 96/4 - 96/4 Park Egyszerű pihenő 1 1 1 1 8 Rendelkezésre áll. Nincs Park, játszótér Kialakítás összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

Nagydém 248 Árpád u. 10. 248 Árpád u. 10. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. Vegyesbolt Elrendezés összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

Nagypirit 87 - 315 Közúti terület Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5
Művelődési ház 

udvarán van ivóvíz.
Nincs. Elrendezés összehangolandó a rendelkezésre álló területtel.

233 Jókai M. utca
043/15, 047, 

090/2
Mária-forrás Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Van: forrás Nincs.

Kialakítás összehangolandó a meglévő létesítményekkel. 

Biztosítani kell néhány autó leparkolásának lehetőségét is.

- - 314/4
Táncsics és Kossuth L. 

utcák csomópontja

Kerékpáros 

megállóhely
- 1 1 1 5 Nincs. Nincs.

Vegyesbolt, 

italbolt
(Csak padok, asztal nem szükséges)

Nóráp 126/3 Kossuth L. u. 50. 126/3 Kossuth L. u. 50. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs.

Pápa 6359/1 - 6359/1 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. Büfé
Alternatívaként felmerülhet a park szélére történő telepítés 

(6413/4)

Pápakovácsi 124 - 124 Buszmegálló
Kerékpáros 

megállóhely
- 1 1 1 5 Nincs. Nincs. - Elrendezés összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

388/2 - 388/2 Focipálya mellett Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs -

- - Petőfi tér
Kerékpáros 

megállóhely
- - 1 - 5

A parkban található 

közkút.
Nincs. Park

Pápateszér 48/2 Markovics u. 48/2 Markovics u. Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. - Területen belüli elhelyezés tisztázandó.

Pusztamiske 76/5 - 76/5 - Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. - Kialakítás összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

Somlójenő 188/4 - 188/4 Zöldterület Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5

Nincs, de a közeli 

művelődési ház 

udvarán található 

csap, kitáblázása 

szükséges.

Nincs. -

1242/6 - 1242/6
Szt. Margit-kápolna 

mellett
Egyszerű pihenő 1 3 1 2 5

Tervezett

(más projekt 

keretében)

Tervezett

(más projekt 

keretében)

-
Műszaki tartalma tisztázandó a párhuzamosan futó fejlesztés 

(mosdó megvalósítása) figyelembevételével.

372/17
Vasúti megálló 

mellett
35/1 Szabadság tér Egyszerű pihenő - 2 1 1 5

Nincs, de

a tér sarkán 

található tűzcsap, 

amelyre ivócsap 

szerelhető

Nincs.
Élelmiszerüzlet, 

park.
Kialakítás és elhelyezése összehangolandó a környezetével.

Somlóvecse 139/1 Névtelen tér 139/1 Park Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. Park
Meglévő pad, asztal rendelkezésre áll, kiegészítésével alakítható 

ki pihenőhely.

Tüskevár 74/14 - 74/14 Park Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. Park

Ugod 0269/15 - 0269/15 - Normál 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. -

A pihenőhely pontos elhelyezése telepítéskor kijelölendő, 

célszerűen a Szár-hegyi kilátó és a Hubertus-forrás felé vezető 

utak elágazásánál az erdő szélén helyezendő el.

Városlőd 355 - 567 Rendezvénytér széle Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Nincs. Nincs. - Elrendezés összehangolandó a meglévő létesítményekkel.

Vid 76 Széchenyi tér 14. 76 Könyvtár udvara Egyszerű pihenő 1 1 1 1 5 Fejlesztés alatt. Fejlesztés alatt. -
Meglévő pad, asztal kiegészítésével alakítható ki pihenőhely. 

Alternatívaként felmerülhet a Széchenyi tér is.

Tető Asztal, pad Infotábla Kuka Támasz

Összesen: 38 46 49 49 251

Telepíthető ivócsapok száma: 3 db

Ivóvíz WC
Kapcsolódó 

szolgáltatás
Megjegyzés

Felszereltség

Somlóvásárhely

Nagytevel

Kolontár

Eredeti helyszín Javasolt helyszín

Pápasalamon
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5.4 Bérbicikli rendszer 

A projekt keretében tervezett a kerékpárbérlés fejlesztése is, ennek részletes vizsgálata nem része 

jelen KHT-nak. 

5.5 Kerékpáros útirányjelző táblarendszer fejlesztése 

A projekt területén kijelölésre kerülő hálózat útbaigazító táblázása szükséges. Jelen KHT elkészültét 

követően kezdi meg az Ösvénytaposó Baráti Társaság Közhasznú Sportegyesülettel a kijelölt útvonalak 

bejárását és GPS-koordinátáinak rögzítését. A bejárást – és a felmerülő pontosítási igények átvezetését 

– követően kezdődhet meg a végleges hálózaton a táblázás tervezése. 

Az útirányjelző táblarendszerhez kapcsolódó feladat a pihenőhelyeken és célszerűen a hálózat néhány 

kiemelt pontján, elágazásoknál információs táblák elhelyezése, amelyek térképet, fontosabb 

szolgáltatások elérhetőségeit és a környék látnivalóinak leírását tartalmazzák. 

5.6 Szervezeti-működési háttér, üzemeltetés 

Új kerékpárforgalmi létesítmény a projekt keretében nem épül, ezért nem történik változás a fejlesztési 

terület közlekedési felületeinek üzemeltetésében sem. Továbbra is a tulajdonosok (Magyar Állam és 

önkormányzatok) által megbízott szervezetek látják el az üzemeltetési, fenntartási feladatokat. 

A projektben megvalósuló kerékpáros pihenőhelyeket a területileg illetékes önkormányzatok fogják 

üzemeltetni, fenntartani. Ezekkel kapcsolatos jellemző üzemeltetési feladat a hulladékgyűjtők ürítése 

és a területek kaszálása. A fenntartási feladatok elsősorban az eszközök felületi védelmének a 

fenntartásában és a meghibásodások vagy rongálások javításában nyilvánulnak meg.  

Kellő anyagi forrás rendelkezésre állása esetén a kerékpáros útvonalként kijelölt földutak 

üzemeltetésére javasolt az eddiginél nagyobb figyelmet fordítaniuk az érintett Önkormányzatnak. 

5.7 Kerékpáros adatgyűjtés 

A projekt keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan elsősorban a kerékpáros turizmus 

fejlődését javasolt nyomon követni. Az adatgyűjtés legfőbb formái az alábbiak lehetnek: 

− Szállásadóktól rendszeres adatgyűjtés a kerékpárral érkezőkről; 

− Néhány kijelölt, fontosabb útvonalak csomópontjában található pihenőhely használatának 

rendszeres monitorozása; 

− Kerékpárbérlést igénybevevők számának nyomonkövetése; 

− Kikérdezéses számlálás. 

A hagyományos keresztmetszeti számlálások kevésbé alkalmasak a kerékpáros turizmus 

nyomonkövetésére, mert általában nem választhatók el a túrázók és a közlekedési céllal kerékpározók 

a számlálás során. Olyan útvonalakon, ahol a közlekedési célú kerékpározás nem jellemző (pl.: egyes 

erdőgazdasági utak), felmerülhet ideiglenes számlálóállomások telepítésének lehetősége. 

A forgalomszámlálást minden évben, azonos időszakokban, hasonló időjárási körülmények között 

célszerű elvégezni. 
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5.8 Kísérő intézkedések 

Jelen projekt keretében egy turisztikai célú hálózat kerül kijelölésre. A kerékpáros turizmus fejlesztése 

és támogatása érdekében szükséges kísérő intézkedésekkel a projekt keretében készülő marketingterv 

foglalkozik. 

A közlekedési célú kerékpárhasználattal kapcsolatos kísérő intézkedések nem részei a projektnek. Ezzel 

együtt meg kell említeni, hogy az alábbi főbb szempontokat, amelyeket a projekt kapcsán történő 

kommunikációban, a helyi önkormányzatokkal történő együttműködés során figyelembe kell venni: 

A kerékpáros közlekedés fejlesztésének fontos részét képezik az ún. szoft (puha) intézkedések, 

amelyek főbb céljai az alábbiak lehetnek: 

− szemléletformálás, tudatosítás: 

− a közlekedő emberekben tudatosítani szükséges, hogy a kerékpározás mindenki számára 
elérhető, sok esetben reális alternatívája a korábban megszokott közlekedési módoknak; 

− a kerékpározással kapcsolatos tévhitek eloszlatása; 

− népszerűsítés: 

− társadalmi szinten emelni szükséges a kerékpáros közlekedés státuszát; 

− emelni kell a kerékpározás vonzerejét (pozitív érzelmi töltet, trendi közlekedési mód); 

− képzés: 

− a közlekedési kultúra fejlesztése és a közlekedésbiztonság növelése érdekében mind a 
kerékpárral (is), mind a gépjárművel (is) közlekedők szabálykövetésének fejlesztése 
szükséges. 

A fenti célok elérése érdekében számos különböző intézkedéssel lehet tenni, amelyek közül az 

alábbiakban mutatjuk be a legfontosabbakat. 

− Információs kiadványok 

− A kerékpározás népszerűsítése kapcsán készülhetnek olyan általános, a kerékpáros 
közlekedéshez kapcsolódó kérdéseket tisztázó kiadványok, mint a Magyar Kerékpárosklub 
Kisokosa (http://kerekparosklub.hu/kisokos), de egy-egy terület (település, városrész, 
kerület, lakótelep, stb.), intézmény, beruházás kapcsán is készülhetnek olyan kiadványok, 
amelyek a kerékpáros közlekedés fejlesztését fő- vagy részcélként szolgálják.   
A projekt megvalósítását követően javasoljuk egy információs kiadvány készítését, amely a 
térségben élők számára kiemelt jelentőséggel bíró célok (nagyobb munkahelyek, 
kereskedelmi létesítmények, iskolák, uszoda, hivatalok, stb.) kerékpáros elérhetőségét 
mutatja be kerékpározási tanácsokkal kiegészítve. 

− Közlekedési tudástár: újszerű infrastruktúra elemek bemutatása, egyszerre ad tanácsot az 
autóval és a kerékpárral közlekedőnek,  
(http://www.bkk.hu/apps/docs/kerekpar_tudastar.pdf) 

− Országos és nagyrendezvényekhez történő csatlakozás, kapcsolódó események szervezése, 

információk helyi csatornákon történő terjesztése is segítheti a szemléletformálást: 

− Európai Mobilitási Hét (emh.kormany.hu) 

− Autómentes nap (http://emh.kormany.hu/automentes-nap). 

− Helyi rendezvények: akár egy intézményhez (iskola, sportlétesítmény), akár egy városrészhez vagy 

település egészéhez kapcsolódva is lehet olyan eseményeket szervezni, amely a kerékpározás 
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népszerűsítését vagy valamely kapcsolódó részcélt támogatja (biztonságos közlekedés, tudatos 

eszközválasztás, stb.). 

− Oktatás; 

− Kampányok. 
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6 Megvalósítás 

6.1 Ütemezés 

Jelen KHT-ban megfogalmazott javaslataink két ütembe csoportosíthatók: 

− I. ütem: jelen TOP projekt keretében megvalósítandó fejlesztések; 

− II. ütem: további fejlesztések, amelyek megvalósítása csak újabb források rendelkezésre állása 

esetén lehetséges. 

Az I. ütem fejlesztései összhangban vannak a támogatási szerződésben rögzítettekkel (pihenőhelyek 

száma, illetve az 5.5. fejezetben jelzettek szerint szintén a támogatási szerződéssel összhangban fognak 

elkészülni a kerékpárútvonalak útirányjelző tábláinak tervei is).  

A pihenőhelyek fejlesztésén és az útbaigazító táblák kihelyezésén kívül minden további javasolt 

fejlesztést a II. ütemben szerepeltettünk. 

6.2 Források 

A projekt megvalósítására bruttó 116 339 700,- Ft forrás áll rendelkezésre a támogatási szerződés 

alapján, melyből az építésre fordítható összeg 61 240 000,- Ft (Építéshez kapcsolódó költségsorok).  

Építéshez kapcsolódó költségsorok a kerékpáros pihenőhelyek, információs táblák, útirányjelző táblák 

és illemhelyek költségeit tartalmazzák. 

Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzatok korlátozott forrásokkal bírnak, így kerékpáros 

fejlesztések támogatások nélküli megvalósításának valószínűsége nagyon alacsony, azonban újabb 

pályázatok megnyílásáig is azonosíthatók feladatok, amelyek segíthetik a kerékpárforgalom fejlődését: 

− A térséget érintő helyi, állami vagy magán beruházások esetén az önkormányzatoknak 

következetesen képviselnie kell a fenntartható közlekedés szempontjait (pl.: új utak, 

csomópontok építése esetén a megfelelő gyalogos és kerékpáros infrastruktúraelemek 

megvalósítása, illetve megvalósításának kikényszerítése). 

− Jövőbeni források megszerzésének előkészületeként további beruházások terveinek elkészítése 

(kerékpárút, területi forgalomcsillapítás, stb.), illetve rendszeres adatgyűjtés a kerékpárforgalom 

alakulásáról. 

− Kerékpáros közlekedés kiegészítő intézkedésekkel történő támogatása (lásd 5.8. fejezet). 

A megfogalmazott kerékpárosbarát fejlesztések nem csak egy projekt keretében és nem csak 

kerékpáros projektekre fordított források segítségével valósítható meg. Minden közlekedést és 

közterületet érintő fejlesztés során figyelembe kell venni és előtérbe kell helyezni a kerékpáros (és 

gyalogos) közlekedés szempontjait. A jövőbeni fejlesztések előkészítése során integrálni kell és 

szakaszosan megvalósítani jelen KHT-ban megfogalmazott javaslatokat. 

A települések számára, mint a jövőbeni fejlesztéseket megvalósító projektgazdák több finanszírozási 

lehetőség is felmerülhet: 

− Önerő: a települések saját adóbevétele és költségvetésének kerete terhére megvalósíthatja a 

tervezett fejlesztéseket. 

− Európai Uniós támogatás: a Széchenyi2020 támogatási rendszer keretében a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) belül a TOP-3.1.1 – Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés tárgyú felhívás nyújthat finanszírozási lehetőséget. Azonban a támogatási 

időszakban már további források bevonása nem várható.  
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Településfejlesztési (TOP-2.1.2 - Zöld város kialakítása) és gazdaságfejlesztési (pl.: TOP-1.1.1 - Ipari 

parkok, iparterületek fejlesztése) felhívások szintén lehetőséget biztosítanak kerékpárosbarát 

infrastruktúra megvalósításra, azonban már további források bevonása itt sem várható. 

− Állami támogatás: Országos jelentőségű célokhoz és fejlesztésekhez kapcsolódóan a hazai 

költségvetés terhére a Kormány is biztosíthat forrást. 

− Magántőke bevonása:  

− Tervezett új beruházásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat egyes településfejlesztési céljai 
megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett beruházóval. A 
megállapodásnak tárgya lehet a célok megvalósítását szolgáló infrastruktúra-fejlesztések, 
ezen belül is a kerékpárosbarát fejlesztések.  

− A kerékpárosbarát fejlesztéssel érintett terület hatásterületén lévő vállalkozások 
megfelelően kidolgozott ösztönzési programmal bevonhatóak a helyi közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésébe. Egyéni szponzorációk kisebb beavatkozások (pl. 
kerékpártárolók) esetében képzelhetők el reálisan. Nagyobb fejlesztési források 
összeállásához több vállalkozás egységes cél mentén való bevonása szükséges. 

6.3 Megfelelés a pályázati kiírásban rögzítetteknek 

Támogatható tevékenységek 

A TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívás célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű 

tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre 

épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, 

turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, 

fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a 

foglalkoztatás növelése érdekében. 

Ezekkel összhangban a tervezett fejlesztés célja Pápai és Devecseri járás összes településének, továbbá 

az ajkai járásból négy településnek a kerékpáros turisztikai fejlesztésének megvalósítása, amely 

turisztikai célú kerékpáros útvonalak kijelölésével és kerékpáros pihenőhelyek kialakításával tervezett. 

E tevékenységek a felhívásban szereplő önállóan támogatható és önállóan nem támogatható 

tevékenységek közül az alábbiak közé sorolhatók, így megfelelnek a támogathatóság feltételének. 

Önállóan támogatható tevekénységek 

− C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések 

− a) Kerékpáros turizmus fejlesztése: Meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai 
hálózatokra (pl.: EuroVelo-hoz kapcsolódó) ráhordó vagy a turisztikai attrakcióhoz 
csatlakozó, illetve turisztikai vonzerőket összekötő turisztikai célú kerékpáros turisztikai 
útvonalak kialakítása és fejlesztése. 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

− d) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, 

pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, kerékpár parkolók, tárolók és támaszok, az 

attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési 

kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális 

fejlesztések). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, 

ebben az esetben azt nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell 

tenni. (Kivéve a 3.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol főtevékenységként támogatási 

igény nyújtható be.) 

− j) Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása. 
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Műszaki-szakmai elvárások 

Az alábbiakban bemutatjuk a TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásban rögzített műszaki-szakmai 

elvárásokat és az a projekt azoknak való megfelelését. 

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések 

a) Kerékpáros turizmus fejlesztése: 

− 1. A turisztikai célú kerékpáros útvonalak fejlesztése és műszaki kialakítása az ÚT 2-1.203 (e-ÚT 

03.04.11:2010) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírás (UME) 

alapján történhet. 

− 2. A tervezett kerékpáros-turisztikai útvonalhálózat fejlesztése akkor támogatható, ha turisztikai 

attrakcióhoz kapcsolódik, vagy OTRT-ben vagy megyei kerékpáros-turisztikai koncepcióban 

rögzített nyomvonal része, vagy ezen nyomvonal attrakcióhoz vezető leágazása. 

− 3. A támogatás feltétele, hogy projektgazda (illetve konzorcium esetén annak tagja, tagjai) vállalja 

a fejlesztéssel érintett szakasz karbantartását a fenntartási időszakban. 

− 4. Amennyiben a kerékpáros-turisztikai útvonal kizárólag lakott területen belüli szakaszt 

tartalmaz, a beruházást az adott településre elkészített kerékpárforgalmi hálózati tervvel is 

szükséges megalapozni a TOP-3.1.1-15 vagy TOP-6.4.1-15 felhívásokban előírtak szerint. 

− 5. A fejlesztés tervezett helyszínéről, tartalmáról egyeztetni szükséges a Kerékpáros Magyarország 

Szövetséggel. Az egyeztetésről a projektgazda, illetve a szövetség által aláírt jegyzőkönyvet vagy 

emlékeztetőt kell készíteni, amelyet legkésőbb az első mérföldkőhöz kapcsolódóan kell 

benyújtani. 

− 6. A kerékpáros turisztikai projektekre vonatkozóan fenntartási tervet kell készíteni, amelynek az 

alábbi információkat kell tartalmaznia: 

− Fel kell mérni a térségi vonzerőket, korlátozó tényezőket, szolgáltatási kínálatot, potenciális 
utakat és (lehetőség szerint térinformatikai alapon, marketingszemlélettel) értékelni 
szükséges azokat a különféle kerékpáros-turisztikai célcsoportok szempontjából. 

− Ki kell választani a térség kerékpáros-turisztikai célcsoportjait (kerékpározási stílus, földrajzi 
elhelyezkedés, fizetőképesség, kor szempontjából). 

− Meg kell határozni a térség kerékpáros-turisztikai profilját, üzenetét. 

− Meg kell vizsgálni a releváns intermodális kapcsolatokat, és a releváns intermodális 
csomópontokra tekintettel, azokat lehetőség szerint bevonva, preferálva szükséges a 
projektet tervezni. 

− Térképen kell ábrázolni a releváns kerékpáros-turisztikai gerinchálózatot, az ahhoz történő 
ráhordást és kapcsolódást a kapcsolódó útvonalak bemutatásával együtt. 

− 7. A térségi kerékpáros turisztikai projekteknek az alábbi műszaki követelményeknek kell 

megfelelnie: 

− Kizárólag olyan (közlekedésfejlesztési) beruházás támogatható, amely eredményeként 
egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést 
követően (pl.: nem elfogadható, ha a kerékpárosok útjukat hálózaton belüli „szakadási pont” 
kialakulása miatt szabályosan csak gyalogosként folytathatják). 

− Kerékpáros-turisztikai szolgáltatások fejlesztése kizárólag olyan helyen lehetséges, amely a 
meglévő vagy létrejövő kiépített vagy kijelölt elemekből álló kerékpáros-turisztikai hálózaton 
megszakítás nélkül, közvetlenül és biztonságosan elérhető. 

− A tervezett hálózat vonalán 10 km-ként pihenőhelyeket kell kialakítani lehetőség szerint 
meglévő vendéglátó, vagy egyéb turisztikai szolgáltatáshoz kapcsolódóan. A pihenőhely 
minimális tartalma pad, asztal, szemetes, kerékpártámasz, választható eleme: esővédő, 
vízcsap, információs tábla, elektromos kerékpár töltőhely, WC, pelenkázó, wifi, stb. 
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− Kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása, kijelölése és a kijelölt útvonalak rendezése 
– a kapcsolódó minimális kerékpárosbarát szolgáltatások nélkül – önállóan nem 
támogatható. 

− A kerékpárosbarát projektelem keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása kötelező a 
szükséges feltételeket biztosító vállalkozó bevonásával vagy a projektgazda saját 
megvalósításában: 

− kerékpártároló, kerékpártámasz vagy kerékpáros parkoló kialakítása (amelyek az ÚT 2-

1.203 (e-ÚT 03.04.11:2010) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. útügyi 

műszaki előírásnak (UME) megfelelnek); 

− kerékpárosoknak szóló információszolgáltatás; 

− alapvető szerviz egységcsomag(ok) biztosítása, melynek tartalma: fék, váltó, gumi 

szereléséhez szükséges szerszámok, gumijavító szett; kerékpár pumpa. 

− A szervízszolgáltatást a fejlesztett útvonal mentén 20 km-en belül kell megszervezni, a 

terepre kiszálló műszaki elsősegély szolgáltatást a térségben működő műszaki 

szervízszolgáltatást nyújtó vállalkozások bevonásával szükséges biztosítani. 

− A kerékpáros-turisztikai projekteknek minden esetben kell térségi attrakciókra, kerékpárosbarát 

vállalkozói szolgáltatási kínálatra alapozott promóciós, marketingelemeket és – amennyiben 

jelenleg nem megoldott, és a fejlesztés kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztését is tartalmazza – 

a kerékpárutak kitáblázását tartalmaznia. (Kitáblázás: kerékpárút kialakítása, fejlesztése esetén 

közlekedési és turisztikai jelzések, kisléptékű fejlesztés esetén turisztikai jelzések kihelyezése.) 

− A szervizeszközök és információs szolgáltatások biztosítását valamennyi kerékpáros részére 

szabad hozzáférést, és a pótalkatrészeket (pl.: kerékbelső) pótlási áron, nyereség nélkül kell 

biztosítani. 

− Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése abban az esetben támogatható, ha annak 

jelenlegi burkolatszélessége elmarad az UME-ban rögzített értékektől, vagy a burkolatminősége 

fényképekkel igazolhatóan a kerékpáros közlekedés számára nem megfelelő minőségű. 

− Létesítmény építése vagy kijelölése esetében az e-ÚT 03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények 

építése útügyi műszaki előírásban rögzített műszaki feltételek betartása kötelező, kizárólag a 

műszaki előírásnak megfelelő tevékenységek támogathatók. 

− Turisztikai fejlesztéseknél az UME 6. A létesítmények kiválasztásának és elhelyezésének 

szempontjai fejezetének 6.2.1 Vegyes forgalom tartománya és 6.2.2 Átmeneti tartomány 

eseteiben egyaránt létesíthető önálló, gépjármű- és közúti-forgalomtól elválasztott 

kerékpárforgalmi létesítmény, azonban ha a közút forgalma a vegyes forgalom tartományába esik 

(ÁNF értéke kisebb, mint 2000 E/nap), indoklást szükséges benyújtani az elválasztott létesítmény 

választásának az alátámasztásához. Az indoklást kerékpáros civil szervezet nyilatkozatával is alá 

kell támasztani. 

− A kerékpárforgalmi létesítmény típusának és szélességének a meghatározásakor figyelemmel kell 

lenni a gyalogos forgalom nagyságára, az Útügyi Műszaki Előírás 6.3 Elválasztás a 

gyalogosforgalomtól pontja szerint. A feltétel teljesítéséhez előzetesen a kerékpáros és a gyalogos 

forgalom nagyságának a felmérése szükséges a gyalogos- és kerékpáros forgalom elválasztott vagy 

elválasztás nélküli vezetési módjának a kiválasztásához. 

− A kerékpárforgalmi létesítmények felületének egyenletesnek, simának, döccenőmentesnek kell 

lennie, emellett biztosítani kell a megfelelő vízelvezetést. Térkő burkolat kiépítése kizárólag 

indokolt esetben, örökségvédelmi hivatal előírása alapján (műemléki környezetben, vagy 

műemléki jellegű területen) történhet. Térkő burkolat kiépítése kizárólag hézagmentesen 

illeszkedő térkő típus alkalmazásával történhet. Nem hézagmentes térkő gyalogos-burkolat 

alkalmazása esetén a kerékpáros közlekedés útvonalat hézagmentesen illeszkedő térkő típussal 
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szükséges kialakítani. A térkő burkolatú útpálya nem lecsapott élű, zökkenőmentes, minél 

nagyobb méretű elemekből készüljön. Minimális vastagsága 60 mm, kapubejáróknál 80 mm 

legyen. Térkő burkolat alá hidraulikus kötésű alapréteg építése szükséges. A térkő burkolat széleit 

szegéllyel vagy szegély elemekkel kell lezárni. 

− Az OTRT elsőrendű hálózati elemekre 20 km/h óra feletti forgalomra szükséges a 

létesítménytípust és annak burkolatszélességét tervezni. 

− Kerékpártámaszok, parkolók és tárolók kialakítása esetén az ÚME 11. fejezetének a betartása 

kötelező. 

− Építéssel nem járó kerékpáros-turisztikai vagy kerékpárosbarát fejlesztés esetén, amikor eszközök 

(pl.: szervizcsomag, vagy wi-fi pont) kerülnek elhelyezésre a kerékpárosok részére, az elhelyezést 

biztosító helyszín tulajdonviszonya nem kerül ellenőrzésre, az eszközök elhelyezéshez és 

fenntartásához tulajdonosi vagy üzemeltetői hozzájárulás szükséges. 

− Kerékpárút fejlesztést is tartalmazó, támogatást elnyert projekt záró kifizetési kérelméhez csatolni 

szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló KKK igazolást. Az 

adatszolgáltatás összeállításához és benyújtásához szükséges formanyomtatványok a 

www.kenyi.hu valamint a www.kertam.hu Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által 

üzemeltetett honlapokról tölthetők le. 

− Amennyiben a beruházás megvalósításához autóbuszöblök felújítása, kiépítése vagy áthelyezése 

szükséges, a buszöböl kizárólag bazaltbeton, vagy azzal megegyező teherbírású burkolattal és 

merev pályaszerkezettel alakítható ki, ettől eltérő burkolattípus csak kivételesen választható 

részletes tervezői indoklás alapján pl.: a forgalmi viszonyokra, a járatsűrűségre, vagy a zajterhelés 

csökkentésére hivatkozva! 

A 4-5. fejezetben részletesen bemutatottak alapján a felsorolt szempontoknak megfelel a tervezett 

fejlesztés. 

6.4 Cselekvési terv 

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb – a hálózat kialakításával, pihenőhelyek telepítésével 

kapcsolatos – műszaki területhez kapcsolódó, a projekt keretében megvalósítandó jövőbeni 

feladatokat: 

− Jelen KHT-ban javasolt hálózat bejárása és végleges GPS-koordinátáinak rögzítése az erre 

vonatkozó szerződés keretében, a bejárás alapján – szükség esetén – a javasolt hálózat 

pontosítása. 

− A pihenőhelyek helyszínére és kialakítására megfogalmazott javaslatok visszamutatása az érintett 

önkormányzatoknak, illetve a még nyitott kérdésekről döntés. Az eredmények alapján szükséges 

a támogatási szerződés módosítása az érintett helyszínek helyszínrajzi számainak tekintetében. 

− Javasoljuk jelen KHT-t a fizikai megvalósításig még rendelkezésre álló időben további civil 

szervezeteknek (a térségben működő kerékpáros és turista szervezetek, Magyar Kerékpárosklub) 

bemutatni, az esetleges új észrevételek, javaslatok átvezetését megfontolni. 

− Projektgazdai döntés a javasolt pihenőhelytípusok között. 

− Pihenőhelyek kialakítását végző vállalkozó kiválasztása az alábbi szempontok figyelembe 

vételével: 

− Javasoljuk becsült mennyiségek megadása mellett tételenkénti árajánlatot kérni, így a 
megvalósítás során – a nagyszámú érintett fél miatt elkerülhetetlenül – módosuló igények 
kezelhetővé válnak (pl.: helyszínek várható száma 40-50 db, támaszok várható száma: 200-
250 db; esőbeállók várható száma: 35-40 db; információs táblák várható száma: 40-60 db; 
stb.). 
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− A szerződésnek lehetővé kell tennie, hogy néhány helyszín esetében (a beépítettség, illetve 
a rendelkezésre álló hely miatt) egyedi kialakítású és/vagy elrendezésű pihenőhely kerüljön 
megvalósításra. 

− A telepítést végző vállalkozó feladata, hogy a végső elrendezést és kialakítást – a 4. fejezetben 
leírtak megtartása mellett – egyeztesse az érintett önkormányzatokkal. 

− Javasoljuk továbbá, hogy a vállalkozói szerződésben – szintén egységáras alapon – 
szerepeljen térkőburkolat megvalósítása is. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás lehetővé 
teszi a beérkező ajánlatok alapján, javasolt legalább az esőbeállók, padok, asztalok alatt 
burkolat létesítése (lásd 4.3.5.4. fejezet, Burkolat pont). Amennyiben a források nem teszik 
lehetővé a burkolt felület megvalósítását, célszerű biztosítani a lehetőséget az 
önkormányzatoknak, hogy – ha így döntenek – saját forrásból burkolatot építhessenek ki a 
pihenőhelyek telepítése előtt. 

− A beszerzést követően fennmaradó források függvényében döntés szükséges a tűzcsapokra 

szerelhető ivócsapok telepítésének lehetőségéről. 

− A helyszínekkel és hálózattal kapcsolatos döntéseket követően az útbaigazító táblák terveinek 

elkészítése és azok megvalósítása. 

− Információs táblák készítése során az ábrázolandó tartalom egyeztetése, összehangolása az 

útbaigazító táblákkal.  

A fentiek mellett a támogatási szerződésben vállalt további feladatok elvégzése szükséges. 
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7 Mellékletek 

7.1 Kerékpáros közlekedés erdőben 

Az erdőkben történő kerékpározás lehetőségét és szabályait az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény az alábbiak szerint határozza meg: 

Az erdő látogatása 

91. § (1) Az erdőben – annak rendeltetésétől függetlenül – pihenés, üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, 
emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáróhálózat részét képező erdei úton sport vagy 
turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségére közlekedhet, illetve ott tartózkodhat, amit az 
erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha 

a) más jogszabály azt korlátozza, vagy 

b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte. 

(1a) Az állam illetve a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában nem álló erdőben az erdészeti feltáróhálózat részét 
képező erdei úton kívül való lovaglást, és emberi erővel hajtott kerékpárral való közlekedést az erdőgazdálkodó 
korlátozhatja, illetve megtilthatja, ha a terület tulajdoni jellegét és a korlátozást, illetve tiltást a területen megfelelően 
jelzi. 

(1b) Az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni, a megjelölt kerékpáros úton 
lovagolni, ha az együttes használat lehetősége jelzéssel az adott turistaúton vagy kerékpáros úton megjelölésre került. 

(1d) A megjelölt turista- vagy kerékpáros utak kereszteződésén a lovas kizárólag lépésben haladhat át. 

... 

(5) Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból – a kijelölt út kivételével – gyalogosan, kerékpárral és lóval sem vehető 
igénybe 

a) az erdősítés területe, amíg a rajta lévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri; 

b) az erdőrezervátum magterülete. 

... 

92. § (1) Az erdőben látogatás céljából járművel – ideértve a nem sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművet, 
valamint a nem csak emberi erővel hajtott kerékpárt is – közlekedni csak 

a) a közforgalom számára megnyitott erdészeti magánúton, 

b) a (2) bekezdés szerint járműközlekedésre kijelölt erdei úton, valamint 

c) az erdőgazdálkodó beleegyezésével az erdészeti feltáróhálózat részét képező egyéb erdei úton 

szabad. 

... 

92/A. § Erdőben, illetve az erdészeti feltáróhálózat részét képező erdei úton quaddal, terep-motorkerékpárral, 
segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral – erdőgazdálkodási célú járműforgalom kivételével – közlekedni 
tilos. 

93. § (1) Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben: 

a) huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat felverni; 

b) turistaútvonalat kijelölni és létesíteni; 

c) turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani; 

...  
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7.2 Kapcsolódó útonalak 

7.2.1 Gemara-Somló kerékpáros útvonalhálózat 
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7.2.2 Balatontipp 

https://www.balatontipp.hu/balatoni_bicikliut/biciklivel_a_balaton-felvideken/ 
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7.3 A javasolt kerékpáros pihenőhelyek vázlattervi elrendezése („műszaki építési 

terv”) 

A kerékpáros pihenőhelyek kialakítását és telepítését a 4.3. fejezetben leírtak alapján kell elvégezni. 

A rendelkezésre álló források és a piacon működő gyártó cégek lehetőségei/képességei 

figyelembevételével kell kiválasztani a végleges megoldást. 

Egyes helyszíneken a környezethez vagy a meglévő létesítményekhez való illeszkedés érdekében 

egyedi, a többitől eltérő kialakítás igénye is felmerül (lásd 7. táblázat). 

 

7.3.1 Fedett beálló 

A fedett beálló kialakítására az alábbi ábrasorozaton látható három változatot javasoljuk: 

   

 a) b) c) 

Az a) és b) változat esetében a tartószlopok rögzítése szükséges, a c) változat esetében az egész 

szerkezet önhordó, így vízszintes felületre egyszerűen telepíthető. 

Szeles helyszínek esetében a b) változat kedvezőbb, azonban a beépítendő faanyag mennyisége, így 

bekerülési költsége is magasabb. 

A c) változat előnye, hogy a vizsgált területen több helyszínen található már ilyen kialakítású fedett 

beálló. Ezeken a helyszíneken indokolt lehet az új létesítmény azonos kialakítása. 

Az a) és b) esetében a padok és az asztal minimális hossza 2,0 m, míg a c) típus esetében 3,8 m. 

 

7.3.2 Kisméretű egyszerű kerékpáros pihenőhely 

A minimálisan szükséges elemekből kialakított pihenőhely javasolt elrendezése az alábbi ábrákon 

látható, azonban a helyszíni adottságoknak (növényzet, terep, stb.) megfelelően átrendezhetők a 4.3. 

fejezetben bemutatott szempontok figyelembevételével. 

Pihenőhelyek burkolat nélkül is kialakíthatók, azonban legalább a fedett beálló alatt javasoljuk burkolat 

(esetleg murvaterítés) alkalmazását. 
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Javasolt kialakítások: 
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Az elrendezések minimális javasolt méretei az alábbi ábrákon láthatók: 
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7.3.3 Nagyméretű egyszerű kerékpáros pihenőhely 

Nagyobb forgalmi igények esetében a pihenőhely kapacitását szükséges megnövelni. Ebben az esetben 

elsősorban a támaszok és a padok számát kell növelni. Jelentős forgalom esetén több vagy nagyobb 

méretű fedett beálló telepítése is indokolt. Példa lehetséges kialakításra: 
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7.3.4 Egyedi kialakítású kerékpáros pihenőhely 

Elegendő forrás esetén a pihenőhelyek kialakítását célszerű a területhez vagy a fejlesztett 

útvonalakhoz kapcsolódó egyedi megjelenéssel kialakítani. Az alábbiakban erre adunk pár lehetséges 

ötletet. 
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