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01Cél és  

módszertanKutatás célja:

Felmérni a Balaton potenciális  

kerékpáros vendégeinek igényeit a  

turisztikai szolgáltatások fejlesztéséhez

Kutatás módszertana:

 Strukturált interjúk: szakértők és döntéshozók (22 fő)

 Fókuszcsoport 5 helyszínen, 6 csoporttal

 Online kérdőíves lekérdezés:  

Hazai kerékpárosok (809),  

Aktív életmódúak (278)



Balatonföldvár

Fókuszcsoportok  
véleménye



02Erősség, gyengeség,

presztízs



Interjú: a kerékpáros  
turizmus erősségei

 Fantasztikus természeti adottságok, szép 

táji környezet, tó, folyó, sok természetvédelmi terület

 Sík terület / a Balaton térség a „szelíd

szépségek hazája”, kanyargós az út és változatos a táj

Balaton-felvidék = kis Toszkána: csodálatos

attrakciók, kiváló gasztronómia, gyógyfürdők, borok

 A Balaton a legjobban / legoptimálisabbankerékpárral fedezhető  

fel, ökoturizmussal, túrázással, borturizmussal kombinálható

Fenntarthatóság, egészségmegőrzés, divatos/trendi

 Balatonkerülő imázs BringaKör: már létező szolgáltatások

 A kerékpáros túraútvonalak variálhatók 6 órától 6 nap időtartalomig

Túrakerékpározás: közel vannak a települések, jól lehet tervezni

Alacsony forgalmi utak kötik össze, főszezonban vendéglátó egységekkel



Interjú: a kerékpáros turizmus gyengeségei
 A Balaton és a kerékpár jelenleg a BringaKört jelenti–

kommunikációs előrelépés kell.

 Úthálózat minősége (BringaKör) gyenge, infrastruktúra

hiánya: nem kényelmes és biztonságos, nincs felelőse a 

kerékpárút  fenntartásnak, kitáblázottság hiánya.

 A szezonban nagy a terhelés a BringaKör útvonalon.

 Zamárdi és Szántód az egyik legforgalmasabb szakasz és nincs  

kerékpárút vagy kerékpárbarát út.

 A szolgáltatás kínálata gyenge / átgondolatlan: rossz  

minőségű kerékpárt kínálnak a szolgáltatók/kölcsönzők.

 A háttérterületen vannak nehéz terepviszonyok – az  

útvonalvezetést érdemes úgy megoldani, hogy az

átlagembernek is vonzó legyen.

 Nincsenek kerékpáros klubok és rendezvények.



Interjú: a kerékpáros turizmus  
helye, presztízse

Kettős a megítélése - a turizmus szakmában  

sokszor háttérben
Egészségtudatos szemlélet,  

szezonon kívüli tevékenység

Kifejezetten városban biciklizni / munkába  

járásra használni: lenézik őket

Pejoratív : öltözködés, alacsony fizetőképes  

kereslet/alacsony színvonalú szolgáltatás,  

közlekedési konfliktusok

Trendi, feljövő népszerűség: biciklizni  

szabadidőben menő

Ellentétpárok: „jómódú réteg” / „proli  

vonal” vagy „profi bringás” / „amatőr”

Urbánus közeg, eBike, szabadság érzete,  

individualizmus, élményszerzés, aktivitás,

Aktív termék típusok & fesztivál, gasztro, bakancsos

kombinációk

Médiában való jelenlét, hatékony marketing hiánya

(„Bringázz Magyarországon”)

A Balaton az 1. számú belföldi kerékpáros célpontMagyarországon

„Jobb az imázs, mint a feltétel”:  

Balatoni BringaKör, EuroVelo 6



03Külföld, belföld, miért  

nem bringázik?



Fókuszcsoport: belföldi kerékpárosok  
szegmentációja

02
 Egy órás bringás –

közlekedésre  

használja, A és B  

pont között

 Félnapos út – kb.  

30 km

 Egynapos út –

kisebb kör

 Többnapos túra

Időbeni  

logika 03

 Íróasztal mellett  

ülnek egész nap,  

alkalomszerűen  

kerékpározik napi  

30 km

Fizikai állapot,  

aktivitás

 9-17,00 között  

bringázik, déli  

pihenővel, napi  

max. 50 km

 Extrém kihívás  

(nem bringaúton),  

egyéni (egyedül  

vagy baráti  

társasággal)

 Szervezett  

bringások, cél az  

élmény (megállnak  

enni, inni, fürdeni)

04 Motiváció01
 Sport, országút

 Szabadidő:  

mountain bike

 Család: parkolás  

fontos, autóból

van a kiinduló pont,

lényeges kérdés

a WC, áramforrás,  

megbízható  

információ

A kerékpár  

típusa, cél



Sokszor a nők viszik a  

prímet és megoldják, hogy  

legyen idő a mozgásra a  

hétvégén (családi és páros  

programok).

Jobb minőségű

kerékpárokat vásárolnak.

Az általuk igényelt jellemzően

egyéjszakás szállás nehezen

akceptálható.

A magyar ember is próbál 

aktívabban pihenni, de a  

folyamat elején tartunk –

szemléletváltás kell.

Egyre több családos és

(kis)gyerekes belföldi vendég

biciklizik, minden korosztály

érdekelt ebben, sok a diák is.

Nyári szünetben  

kerékpároznak és ameddig az 

időjárás engedi. Többen a  

hétvégén/hosszú hétvégén

tekernek.

Fókuszcsoport: belföldi kerékpárosok

Emelkedő a kerékpározási trend, egyre több a 8-10 fős baráti társaság.

A kerékpáros turisták száma folyamatosan, dinamikusan növekszik.



Interjú: Külföldi bringások a Balaton térségben

Norvég, finn és skandináv  

50+ és 60+ életkor  

Szervezett

Elő- és utószezon, 7-8 nap

Osztrák, német és holland

Kerülik a tömeget

Hévíz és térsége: ukrán és  

orosz vendégek nem  

kerékpároznak.

50+ korosztály: „nem tudod

kifizetni az autót?”

Senior turisták

Elsődleges motiváció 

Aktívak, szeretik az élet örömeit 

A helynek legyen imázsa

Szezonon kívül -

május, szeptember-október 

Nagyvárosi réteg, jó bicikli kell

eBike

Szomszédos országok: 

szlovák, szlovén, cseh vendégek, 

a lengyel turistákat nem érdekli.

Magyarország alapvetően fehér folt, nincs információ, ismerethiány

nincs a magyarországi kerékpározásnak imázsa

rossz értékelést kapott Magyarország az autós attitűd és a gyenge útminőség miatt

Sok esetben hoznák a pedált, ülést és a sisakot és úgy bérelnének kerékpárt.



Fókuszcsoport - miért nem kerékpároznak
a vendégek?

Motiváció,

attitűd hiánya
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nem trendi

a mozgás /

alacsony a

kerékpározás

presztízse

ha pihenni jött a  

Balatonhoz, akkor nem  

motiváció a kerékpározás  

(passzív pihenés)
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időhiány

az infrastruktúra hiánya (félelem, nem kiszámítható, 

nincs hiteles információ a kerékpáros útvonalakról, 

közlekedési etikett a bringaúton, rossz minőségű az út)
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szolgáltatás minősége rossz

szálláshelyek nem szeretik  

(1 éj) – bizonytalan,

nem tervezhető

a biciklisnek



2,97

2,80

2,78

2,75

2,35

2,43

1,96

1,49

0

nincs saját kerékpárom

egészség hiánya

nem tudok bringázni

…

2

átlag (1-3)

1 − 3

átlag

Mi az oka annak, hogy nem  
kerékpározik rendszeresen?

időhiány  

nincs hozzá megfelelő infrastruktúra vagy szolgáltatás

társaság hiány

félelem (kutya, sötétség, járművek, műszaki problémák)

pénzhiány

1

2

3

döntő  

mértékben

kis  

mértékben

egyáltalán  

nem



04Kerékpártúra  

hálózat fejlesztés
 túraútvonal kijelölés,

az út minősége és hossza

 információnyújtás, térkép

 kerékpáros szolgáltatások az útvonal

mellett: kerékpárkölcsönzés, kerékpárszervíz

 eBike és töltőállomás kérdése

 kerékpártárolás

 kerékpár szállítás (vonat, hajó, autó)

 vezetett túra, garantált program, kerékpáros program

 kerékpárbarát szálláshely

 applikáció, online támogatás



Túraútvonal kijelölés,  
az út minősége
és hossza

 ÚT kell – a termék maga az út.

 Az út minősége és a kitáblázottság a lényeg

 BIZTONSÁG, INFORMÁCIÓ

 Mezőgazdasági és vegyes út: karbantartás és korrekt tájékoztatás

 KARBANTARTÁS ÉS NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁS

 A BringaKört sztrádaként üzemeltetni.  A 

meglévő utak felújítása az elsődleges, ezután a túraút kijelölése.

– TÖBB FUNKCIÓ, TÖMEGES JELENLÉT ABRINGAKÖRÖN

 A kerékpáros kerékpározni akar - ELSŐDLEGES MOTIVÁCIÓ

az attrakció kevésbé fontos, megfelelően kommunikáció.

 KERÉKPÁROS SZÁMLÁLÓK kihelyezése.

 HOSSZÚSÁG ÉS SZINTKÜLÖNBSÉG ALAPJÁN legyen a kijelölés, alacsonyabb

szintkülönbségű helyeket preferálni.

 Nem burkolt utak jobb bevonása a hálózatba.



 eBike kölcsönzési lehetőség és

töltőállomás– ez a trend, nő az igény.

 A magyar piac nagyon árérzékeny, nehéz kitermelni.

 A vállalkozót kell ösztönözni (KTM biciklik feleeBike).

 E-bike igény: városon belül vagy szervezett csoport esetén.

 A Nyugat-Európából érkező kerékpáros, 60+-os jellemzően.

 Töltés jellemzően a szálláshelyen (éjszaka)  

vagy hosszabb ebédidő alatt – konnektor kell hozzá.

 Energiatér Keszthelyen / BAHART kikötők – pl. itt lenne jó a töltőállomás.

eBike és töltőállomás



Kerékpár  
szállítás

 Minden közlekedési eszközzel

 BAHART / hajó – odatolják, lelakatolják

 Autó: nem kell külön parkolás 

Decathlonos kerékpárszállítás elterjedt

 P+R-ben nem látnak problémát

 Szélesebb parkolók (családi parkolók), felfestéskor is érvényesíteni

 Vonat: vasúton a kerékpáros Budapest térségéből érkezik

 Balaton körül nincs összefüggő vasútvonal

 Fizikai akadályok: nagyon nehéz

megemelni,  odatenni a biciklit,

magas peronok

 Komoly fizikai erő kell ahhoz, hogy valaki felakassza a bringát

 Busz: utánfutóval lehet szállítani

 Nyugat-Európában, hátul lehet tárolni, úgy szállítják - Volán



 „Egy éjszakára is szívesen lássanak téged”

 Szolgáltatás: 1 éjszakára szoba, kerékpártárolás  

megfelelő helyen, mosatás lehetősége

 Kisebb szervíz: szerszámok, tartalék belsők, jó kiegészítők

 eBike töltési lehetőség

 Szállásadók edukálása, képzése

 Jó példa és szolgáltatói szemlélet átvétele

 Külföldön működik a frekventált útvonalak mentén (Duna, Dráva, Mura)

 Szabványokat kellene átvenni (Ausztria, Svájc)

 Kerékpárbarát szálláshely minősítésre van lista, de túlkomplikált

 Éttermek: egészséges és sportos életmóddal összefüggőkínálat

Kerékpárbarát  
szálláshely



Digitális  

verzió mellett  

papíron is.  

Az emberek  

szeretik az  

informatív  

térképeket.

Jó applikáció kell, térségi szintű.

30 éves korosztály felett sem gond,  

de nem akarnak ezzel vesződni.

Sok applikáció van, mindenki tudna  

megfelelőt választani, de kevés az  

offline („mi van, ha nincs net?”).

Nagy igényeltérések vannak.

Applikáció, online támogatás

Útvonal &  

többféle  

tematika  

Erdei

panorámautak,  

kilátók és  

szolgáltatások

Terv: Honlap  

és      

applikáció,  

három  

térkép  

kiadása

Kommunikáció,  

úti cél. program-

ajánlat: hová  

menjünk  

biciklizni?



 Önmagában nem lehet gazdaságosan üzemeltetni

 Szolgáltatással kombinálva javasolják

 Kerékpáros pihenőhely alapvető szolgáltatásai: asztal, pad,  

ivóvíz, nyilvános WC, büfé és turistatérkép, esetleg szállásfoglalás is

 Vendéglátósok megnyerése, akinek van ebben üzleti érdeke

 24 órán keresztül elérhető és nem igényel plusz munkaerőt

 Ne a Balaton-parton legyen a kiinduló pont

 Nem újat létrehozni, hanem a meglévőt kellene fejleszteni

 Funkciók: információs központ, kerékpáros gyors-

szervíz és kölcsönzés (mennyiségi és minőségi problémák enyhítése)

 A benzinkutak, éttermek, szállások be tudnák tölteni a kerékpáros

gyorsszervíz szerepét is, csak ellenőrizni kell, és segítségnyújtást biztosítani

Fókuszcsoport: kerékpáros központ létesítése



 ÚT, ÚT, ÚT – jó környezetben, megfelelő minőségű út építése, kijelölése

 Aszfaltos kerékpárút fejlesztés minimum 30 km

 Útvonal kijelölés: rövid, max. 20-25 km-es távok

 Információ: az útvonalakról, szintemelkedésről, útminőségről

 Miként lehet kombinálni más közlekedési eszközt (vonat, hajó,komp)

 A kerékpáros túra tervezésének és lefoglalásának leegyszerűsítése:

csomagba rendezettség - kényelmi szolgáltatás

 Ivóvíz vételi lehetőség, térképes információnyújtás,  

biztonságos kerékpártárolás

 eBike-kal nem akadály a biciklizés, ez a jövő

 Fiatalok felé is nyitni / generációváltás

Összefoglalás: átfogó kerékpáros  
fejlesztési javaslatok



05Online  

kérdőív

Kerékpározási  

szokások –

fókuszban a Balaton

Rendszeresen kerékpározók 

(N=809), aktív életmódot 

folytatók (N=278) - online 

kérdőíves  felmérés

eredményei



kerékpárosok (n=809)

Lakóhely

aktívak (n=278)



Milyen rendszerességgel szokott kerékpározni  

SZABADIDEJÉBEN?

Évente kb. hány napot szokott / tervez a  

jövőben kerékpározni SZABADIDEJÉBEN?

Az átlagos válaszok:

26,0

44,9
50

45
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25
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5

0

nap/év

jelenleg jövőben

NAPONTA
189 fő

23%

HETENTE változatos:  
munkanapokon vagy hétvégente  

389 fő
48%

HETENTE:

hétvégenként  

96 fő
12%

HETENTE:
munkanap  

okon  
22 fő
3%

53 fő

7%

HAVONTA: 1-szer

27 fő
3%

HAVONTA: 2-szer
egyéb  
33 fő
4%

kerékpárosok (n=809) aktívak (n=278)



Milyen célból
- szokott kerékpározni (kerékpárosok)?
- kerékpározna alkalmanként (aktívak)?

639

691

442

437

321

382

266

266

340

33

170

239

228

195

179

130

122

100

96

88

29

15

0 200 400 600 800

Hétvégi kirándulás, rövidebb utazás (1-3 vendégéjszaka)

Településen belüli közlekedés

Több napos kerékpáros túra, kerékpáros utazás (csillagtúra, vándortúra)

Munkába járás

Települések közötti közlekedés

Bevásárlás, hivatali ügyek intézése

Kerékpáros (közösségi) eseményen, programon résztvevőként

Iskolába járás

Kerékpáros versenyen aktív résztvevőként

fő

Sportolás, erőnlét, fittség megőrzése, fejlesztése  

Szabadidős program, szabadidős utazás részeként: fél- vagy egynapos

kirándulás

aktívak (n=278) kerékpárosok (n=809)

(fő)



(Ha nincs kerékpárja, nem kell jelölnie
semmit.)

86 db

27%

52 db

17%

92 db

29%

73 db

23%

11 db

4%

353 db

26%

361 db

27%

221 db

16%

341 db

25%

87 db

6%

MTB
kerékpár/mountain

bike

Országúti kerékpár

Cross-trekking  
kerékpár

Városi kerékpár

Egyéb

Jelenleg milyen típusú  
kerékpárt használ?

kerékpárosok (n=809) aktívak (n=278)

(db, %)

1 363 db 314 db



3,6

3,3

3,3
3,3

3,2
3,1
3,1

3,1
2,9
2,9

2,8
2,8

2,7
2,7
2,7

2,6
2,6

2,5

2,4

2,2
2,1

1,9
1,9

1,7
1,6

0 0,5 1 1,5 2,5 3 3,5 4

kerékpár biztonságos elhelyezése az attrakciók/szállás esetén (zárt…

kijelölt erdei útvonal megléte

élelmiszervásárlási lehetőség a kerékpárút mentén

étkezési lehetőség: büfé 

nyilvános WC a kerékpárút mentén

áttekinthető információs térképek az út mentén/pihenőhelyeken 

egységes irányító táblarendszer a kijelölt út mentén

kilátópont, természeti látnivaló, rövid tanösvény az út mentén…

kerékpáros szervízpontok megléte (műszaki segítség)  

parkolási lehetőség megléte a túra kezdetekor

eső elleni pihenőhelyek megléte

mobil applikáció (magyar/angol nyelven) a kijelölt útvonalra…

kulturális attrakció (vár, kastély, múzeum, díszkert) az út mentén

típus specifikus kerékpártámasz megléte a pihenőhelyeknél,…

e-bike kölcsönzési lehetőség  

elektromos töltőpont az eBike kerékpárhoz  

hagyományos kerékpár kölcsönzési lehetőség 

nyilvános wifi a megállóhelyeken

kerékpárszállítás szolgáltatásként (szálláshely és túraútvonal között) 

aktív turizmus vonzerő (kalandpark, bobpálya) az út mentén  

kijelölt mezőgazdasági (nem aszfaltos) útvonal megléte 

kisebb szintkülönbség (emelkedők, lejtők) az útvonalban

étkezési lehetőség: étterem

2

átlag (1-4)

𝟏 − 𝟒

á𝐭𝐥𝐚𝐠

kijelölt aszfaltos kerékpárút megléte

ivóvíz vételi lehetőség

kerékpárosok (n=809)
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3,33
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2,19

1,96
1,88

1,81

0 1 3 4

kijelölt aszfaltos kerékpárút megléte

ivóvíz vételi lehetőség

kerékpár biztonságos elhelyezése az attrakciók/szállás esetén (zárt…

mobil applikáció (magyar/angol nyelven) a kijelölt útvonalra vonatkozóan

étkezési lehetőség: étterem 

kerékpáros szervízpontok megléte (műszaki segítség)  

parkolási lehetőség megléte a túra kezdetekor

kulturális attrakció (vár, kastély, múzeum, díszkert) az út mentén

eső elleni pihenőhelyek megléte 

élelmiszervásárlási lehetőség a kerékpárút mentén

kijelölt erdei útvonal megléte 

kilátópont, természeti látnivaló, rövid tanösvény az út mentén (ingyenes)

étkezési lehetőség: büfé 

nyilvános WC a kerékpárút mentén

áttekinthető információs térképek az út mentén/pihenőhelyeken 

egységes irányító táblarendszer a kijelölt út mentén

típus specifikus kerékpártámasz megléte a pihenőhelyeknél,…

e-bike kölcsönzési lehetőség  

elektromos töltőpont az eBike kerékpárhoz  

nyilvános wifi a megállóhelyeken  

hagyományos kerékpár kölcsönzési lehetőség

kerékpárbérlési lehetőség

kerékpárszállítás szolgáltatásként (szálláshely és túraútvonal között) 

kisebb szintkülönbség (emelkedők, lejtők) az útvonalban  

aktív turizmus vonzerő (kalandpark, bobpálya) az út mentén  

kijelölt mezőgazdasági (nem aszfaltos) útvonal megléte

2

átlag (1-4)

𝟏 − 𝟒

á𝐭𝐥𝐚𝐠

aktívak (n=278)



Csak

a rendszeresen  

kerékpározók kérdőívében  

szereplő kérdések
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Tisza-tó körbetekerése

Fertő-tó körbetekerése

Dunakanyar  

Velencei-tó körbetekerése

Balaton térség  

Balaton Bringakörút (a tó mentén)

fő

Az elmúlt 3 évben kerékpározott-e az  
alábbi hazai kerékpáros útvonalakon? (fő)
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tudatos élet, hozzájárulás a

kiszakadás a városi környezetből  

kihívás (fizikai és mentális erőpróba)  

szórakozás, kiszakadás a mindennapokból

szabadság érzete a  

közösségi élmény (családdal, barátokkal,  

élmény a természetben, vidéki környezetben

fittség és egészség megőrzése

…

fő

Milyen okból ajánlaná
a kerékpározást másoknak? (fő)



Fejlesztési javaslatok –
külföldiek

 A Panorama itinerary along the Balaton Forest

 Slow down the cars traffic along the Balaton

 Bike-Path Connection to Budapest (EV6),  

Szekesfehervar, Kaposvar, Pecs and Szekszard  

(Villany) and along the Sio River

 Marketing & direct train connection from  

Vienna, Bratislava, Zagreb and Graz with  

bicycle transport opportunity

 A bike friendly host register

 Critical Mass events

 If cycle path is in Google Maps,

you don't need to develop your own app

 Separeted and secure bike path



Összegzés 06 ÚT építés és kijelölés

 Kombinációk a közlekedésre,

szállításra

 Kerékpár & bor, gasztro, aktivitás

 Szezonon kívül, események

 Szolgáltatások priorizálása,  

0-24 óra

 Információnyújtás, karbantartás

 Biztonság és tervezhetőség

 BringaKör - kerékpársztráda

 eBike lehetőség


