
Aktív turisztikai fejlesztések 

Magyarországon



Dinamikusan nő a turizmus a világon

Az elmúlt években 4-7 

százalékkal nőtt a világ 

turizmusa

A világ harmadik 

exportágazata, 

növekszik a gazdasági 

hatása

Magyarországon a regisztrált vendégéjszakák száma 2010 

óta több, mint másfélszeresére emelkedett

Ezen belül is nőtt az aktív turizmus aránya

412 ezer embernek ad munkát



A nyaralási szokások 
alakulnak:

40 évvel ezelőtt:

nyugodt pihenés,

2 hetes SZOT beutaló



Ma sokkal nagyobb szerepe van az aktív 
turizmusnak

A világ felgyorsult!

Élményt, kalandot, kihívást 

keres minden korosztály: 

fiatalok, családosok, idősek. 

A Fertő tó körül tekerők közül a 

legtöbben osztrák, német 

nyugdíjasok.



A kerékpáros turizmus gazdasági hatásai

• Egy 2012-ben készült kutatás szerint:

• 2.3 milliárd egy napos túra évente.

• 20.4 millió több napos kerékpáros utazás.

• 44 milliárd € évente

• Magyarországon szinte nincs adat



Nagyobb a súlya, mint gondolnánk

44 milliárd euró

39.4 milliárd euró 

VS



El Camino: lehet tanulni?

1990-ben 5000 ember járta végig

2015-ben már 300 000 zarándok

25 év alatt hatvanszoros növekedés!



Miért fontos még az aktív turizmus?

• Magyarországon rendkívül rosszak az egészségügyi adatok

• Alacsony várható élettartam, az egészségben leélt évek száma kritikus

• A szív és érrendszeri megbetegedések száma extrém magas

• Az elhízottak aránya az egyik legnagyobb a világon



Ma a világon többen halnak meg amiatt, hogy 
sokat esznek, mint amiatt, hogy keveset!



Valódi élmények a természetben

• A kormány elkötelezett az aktív kikapcsolódás, aktív turizmus 
feltételeinek fejlesztésében.

• Virtuális élmények helyett valós élményeket – különösen fontos 
célcsoport a gyerekek.



Erdei szállások rendbetétele, 
Téry Ödön Turistaház Felújítási Program

2010 óta több mint 100 erdei 
szállást újítottunk fel.

Jó színvonalú szolgáltatások szükségesek

Cél: a szlovákiai, ausztrai szint elérése



Erdők a magasból

2010 óta 40 új és 31 felújított kilátó



Gyerekek szemléletformálása érdekében 
nagy hangsúlyt kaptak az erdei iskolák

13 új erdei iskola épült

és 25 felújításra került



45 új vagy felújított látogatóközpont,
70 százalékkal nőtt a regisztrált látogatók száma

A térségi együttműködés minimális, a marketing és a kommunikáció hiányos



Kisvasutak megújulása

Folyik a kisvasút felújítási program, a felújított Mátra kisvasutat már 

átadtuk, idén további átadások várhatók.

Készül a 2. ütem előterjesztése.



Vasalt utak

• 2010 óta 3 helyen épült 10 
különböző nehézségű 
vasalt út

• Az idei évben 300 millió 
forintot biztosítunk vasalt 
utak építésére.

• A következő években 
legalább 10 új helyszínen 
építünk ki via ferrata
útvonalakat



Bejárható Magyarország

• A Bejárható Magyarország nyomán GINOP, VEKOP forrásból, 14 
milliárdot fordítunk az öt járásmód szolgáltatásfejlesztésére

• Kerékpározás

• Lovaglás

• Természetjárás

• Vitorlázás

• Vízitúrázás



Térségi együttműködés, közös marketing

Tapasztalat: A nemzeti parkok, erdészetek, 

önkormányzatok, szálláshelyek ritkán lépnek 

fel egységesen.

Egy térségben gyakran 3-5 honlapról lehet 

összegyűjteni a turisztikai attrakciókat.

Térségi programcsomagokra sokkal nagyobb 

arányban lenne szükség!



Kerékpáros fejlesztések



Soha nem látott mértékű kerékpáros 
fejlesztések a következő 4 évben

• Hazai forrásból évente 10 milliárd 40 milliárd forint

• TOP 3.1.1. (fenntartható közlekedés) 59 milliárd forint

• TOP 6.4.1. 24,4 milliárd forint

• GINOP: 3,5 milliárd forint

• VEKOP: 18 milliárd forint 

• Pest megyei kompenzáció: 4 milliárd forint

• Szolgáltatásfejlesztésre: 2 milliárd forint

• Összesen: 150 milliárd forint



Jó példa: együttműködési megállapodások

Érdemes bevonni a kerékpáros 

szervezeteket, hogy a biciklizők által 

szívesen használt fejlesztések 

készüljenek. 

Budapesten az elkövetkező években 

több, mint 12 milliárd forint jut 

kerékpározás feltételeinek javítására. 

A Fővárosi Önkormányzat minden 

kerékpáros fejlesztésnél kikéri a 

Magyar Kerékpárosklub véleményét.



Magyarországról nagyon kevés az adat

Néhány számláló működött Budapesten, 

de ősszel készítettünk egy felmérést a 

Kerékpárosklubbal és a Mediánnal a 

hivatásforgalmi kerékpározásról.

A kerékpáros turizmusról még kevesebb az adat, 

de már vidéken is üzemelnek számlálók, és 

tavasszal egy turisztikai felmérést is tervezünk.



Kerékpáros forgalomszámlálás

• Kézi számlálás:

• Országosan 95 helyszín

• 3 nap (nyári és őszi hétköznap, hétvége)

• napi 15 óra (6-21-ig)

• Napelemes automata számlálók:

• 2018-ban 19 db-ot helyeztünk üzembe,

• idén további 40 számlálót telepítünk

• Online elérhető adatok 
(http://veloclass.hu/hu/map)

• Időjárási adatok tárolása

http://veloclass.hu/hu/map


Így bringázik Magyarország- kutatás

• a legnagyobb problémának a burkolatok minőségét és 

szélességét tartották a megkérdezettek, 

• vonzóbb lenne a bringázás: 

• ha jobb lenne az infrastruktúra, 

• ha több kerékpártároló lenne a tömegközlekedési eszközök 

megállóinál, 

• ha könnyebben lehetne szállítani a bringákat, 

• ha növekednének a forgalomtól elzárt városrészek.



Ahol vannak 
kerékpártárolók

Nemrég Utrechtben 12500, Hágában 8500 

férőhelyes kerékpárparkolót adtak át.

Tokióban 9500 férőhelyes a legnagyobb.



Növekvő autóforgalom, egyre nagyobb dugók

Hazánkban évente 3-4%-kal nő 
az autók száma, emiatt egyre 
nagyobbak a dugók.

A kerékpározók számának 
növelése mindenkinek 
érdeke!



Szemléletformálás- Közlekedő kisokos 
Idén 200 ezer 4-5. osztályos gyermek kapja meg. 



KRESZ módosítás

CÉL:

- Védtelen közlekedők védelme.

- Balesetek számának csökkentése.

- Zebrán áthaladó gyalogosok védelme.

- Kerékpárutak kötelező használatának 
eltörlése.

- Másfél méter előzési oldaltávolság.



KRESZ-ben javaslatot teszünk az elektromos 
meghajtású eszközök szabályozására. 



E-roller: trendi, növeli a városok vonzerejét

• Párizsban már 10 ezer közösségi e-roller van a városi forgalomban (LIME). 

• Applikációja Franciaországban első helyen áll az utazással foglalkozó 
alkalmazások között, megelőzve a Bookingot és az Ubert.

• Megállíthatatlanul terjed a nagyvárosokban, rövidesen hozzánk is megérkezik.



A kerékpáros turizmus átalakult, 
a célcsoportok kiszélesedtek 



Infrastruktúra – Legfontosabb fejlesztések

• Balaton kör komplex felújítása

• Budapest-Balaton kerékpárút építése

• Rajka-Budapest (Eurovelo 6) kerékpárút fejlesztése

• Bezárul a Tisza-tó kör

• Két híd kerékpáros fejlesztése: Tiszafüred – Poroszló, Tokaji Erzsébet-

királyné- híd

• Felső-Tisza vidékén Tokaj-Tiszabecs között a hiányzó kerékpározható 

töltés kiépítése, útvonalak táblázása

• Debrecen–Nagyvárad közötti hiányzó kerékpárút fejlesztése 

• Térségi kerékpáros fejlesztések: Pomáz, Tószeg, Esztergom, 

Egerszalók, Zagyva mente, Ipolydamásd, Ráckeve



Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút átadása



Egy jó példa- Tisza-tavi kerékpáros „fejlesztés”

2016: 20 000 kerékpározó; 

2017: átmenő autóforgalom megszűnt a gáton: 31 000 kerékpározó

2018: 50 000 kerékpározó.



Kerékpáros híd Tiszafüred- Poroszló

Tervezett átadás: 

2019 december



Kerékpárosbarát
szolgáltatások



Új, egységes táblarendszer

Kerékpáros túraútvonalak kijelölésére:

• 2017-ben 350 millió forint, 

• 2018-ban 400 millió forint.

• Már elkészült:

• Fertőd-Keszthely,

• Győr-Veszprém-Balatonfüred, 

• Eurovelo 11 kritikus szakaszai, 

• Tokaj- Sárospatak, 

• Eger- Poroszló szakasz  

Tervezzük: Szentgotthárd-Keszthely, Csepel-

sziget, Őrség, Felső-Tisza vidéke, Velence-Gyula



Kerékpárutak üzemeltetése és felújítása

• Tavaly óta a Magyar Közút NZrt. látja el az országos 
1200 km kerékpárút-törzshálózaton

• 26 db új karbantartó gép, feladat: takarítás, kaszálás, 
sózás, hó eltakarítás, forgalomtechnika

Felújításra:

2018 - 300 millió forint

2019 – 1700 millió forint





Ha a fejlesztések megvalósulnak, Magyarország bringás paradicsommá válhat!

Ahol biztonságosan, összefüggő, karbantartott úthálózaton lehet kerékpározni.

Ahol jó színvonalú kerékpáros és turisztikai szolgáltatások várják a túrázókat.

Ahova érdemes messzebbről is eljönni kerékpártúrázni!



Kerékpáros körverseny: országmarketing

Tour de Hongrie:

- közvetítette az M4, az Eurosport,

- 195 országban lehetett nézni,

- hatalmas országimázs kampány

- soha nem használt technikákkal, soha 

nem látott képek Magyarországról

A Kormány döntött, hogy megpróbáljuk 

Magyarországra hozni a Tour de France 

vagy a Giro d’Italia rajtját és első 

három szakaszát. 



Velodromok építése: Debrecen, 
Nagykanizsa, Budapest

Hatással lesz a turizmusra, mivel a 

térségben hiányoznak ezek a létesítmények.

Bike parkok építése

Mountenbike útvonalak kijelölése

Nagyon sok magyar bringás jár a 

környező országokba, ezekért a 

szolgáltatásokért.

Nekik megéri, mi tiltjuk!



2019-es cél: 10 000 vándortáborozó gyerek 

Vándortáborok 2018-ban:

• 1400 képzett pedagógus

• 7500 táborozó gyerek

• 50.000 vándortábor éjszaka 2019. év óriási siker: 

1(!) nap alatt beteltek a 

gyalogos vándortáborok, 

emiatt két új útvonalat 

indítunk.

A vízi és kerékpáros 

útvonalak nagy része is 

már foglalt.



Fejlődik a vízi turizmus

• Békés nyugodt vizeink komoly, jelenleg 
kihasználatlan turisztikai potenciált jelentenek!

• Országosan 137 vízi megállóhely fejlesztése indult 
el 2017-ben a Dunán, Tiszán, Körösökön, 
Szigetközben, Öreg-Túron, Bodrogon, Balatonon, 
Velencei-tavon.

• Minősített vizitúra megállóhelyek rendszere

• Vízitúra tervező oldal és applikáció készült

• Épülnek felszerelt túraközpontok (bérelhető 
eszközök, tisztálkodási lehetőség, közösségi 
helységek) Pl.:Tokaj- Vizes turisztikai centrum 
átadása megtörtént.



Téli túra
2019. február 16. Hévízi csatorna = nagykörút

A nemzeti park napi 250 főben 

maximálta a létszámot.

Előtte volt olyan nap, amikor 

600-an eveztek.

Turisztikailag nincs kitalálva, 

nem megoldott a várakozás, 

nincsenek programcsomagok.



Téli túra a hévízi csatornán
Kihasználatlan együttműködési lehetőségek: 14 óra, további program?



A nyaralóhajózás 2020-ban 20 hajóval elindul 
a Tisza-tavon

• Gyönyörű természeti környezetben

• A Nicols cég világkatalógusában 
hirdetik a magyar útvonalat

• Ekkora vízfelületen külföldön gyakran 
150-200 nyaralóhajó is túrázik.

• A kiépült kikötőket, szolgáltatásokat 
más hajók is használhatják.

• A térség turizmusára jelentős hatással 
lehet. 

• Ha sok külföldi ideutazik, az az 
önbecsülésünknek is jót tesz!



Kikötőfejlesztések a tavon és a 
Tiszán/Bodrogon

• 18 – 20 kikötő építése és fejlesztése

• Tisza-tó területén 3 kikötő, több 
kikötési hely (Kisköre, Abádszalók, 
Tiszafüred)

• Cél: Bejutás Sarudra, Poroszlóra, 
hajózási útvonal kijelölése a tavon!

• Kerékpárosok és vízitúrázók számára is 
nyitottan

• Helyi gazdaság (éttermek), helyi 
termelők bekapcsolásával

• Strandok, kulturális és természeti 
érdekességeket felfűzve



Kiskörei báziskikötő és téli tároló

• Legnagyobb kikötő a programban

• Kilátó, étterem és vízirendőrség a 
nyaralóhajó iroda mellett

• Hajószervíz és téli tárolás



Vadvízi kajak-kenu és raftingpálya az Alföldön

Szabadidős célú felhasználás Versenyekre is alkalmas pályák



A tervek már elkészültek!

Klubépület

A raftingpálya a 

hallépcső, Tisza, 

Tisza-tó 

háromszögben

lesz található



Szemléletformálás



Futóturizmus Budapesten 2007-2018

Futóturisták Vendégéjszakák száma Összes költés

2007 8000 21,000 600 millió

2008 9000 30,000 800 millió

2009 8850 28,850 940 millió

2010 6600 20,000 600 millió

2011 9000 31,000 1,1 milliárd

2012 10,000 32,300 1,2 milliárd

2013 10,500 35,500 1,3 milliárd

2014 15,000 50,000 1,7 milliárd

2015 17,500 65,500 2,65 milliárd

2016 21,000 68,000 3 milliárd

2017 24,400 78,700 3,7 milliárd

2018 24,800 80,000 4,09 milliárd



Sípálya fejlesztések

• Kerékpárszállításra is alkalmas felvonók

• Turisztikai attrakciók tavasztól őszig Eplényben 
és Mátraszentistvánon

További fejlesztések lehetségesek: 

Kékestetőn, Bánkúton, Visegrádon, 

Sátoraljaújhelyen, Lillafüreden.

A térségi turizmusra, szálláshelyek 

kihasználtságára pozitív hatással 

lehetnek!



Köszönöm a figyelmet!


