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Szolgáltatások

Helyi termékek - specialitások



Kerékpárosbarát szolgáltatások

Minősített
kerékpárosbarát 
szolgáltatók

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.visitcornwall.com/dbimgs/Cyclists%20Welcome_low%20res.jpg&ir=http://www.visitcornwall.com/site/places-to-stay/gradings&ig=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBcUSaovcmtY-G9y0J3-ethjOYn8YlrruM0WZ_FPKTSiRkZct7IZrV_XNA0w&h=997&w=1000&q=cyclists%20welcome&babsrc=HP_ss


Az első kerékpárosbarát szolgáltatói hálózat a 
világon – Nagy-Britannia

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.visitcornwall.com/dbimgs/Cyclists%20Welcome_low%20res.jpg&ir=http://www.visitcornwall.com/site/places-to-stay/gradings&ig=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBcUSaovcmtY-G9y0J3-ethjOYn8YlrruM0WZ_FPKTSiRkZct7IZrV_XNA0w&h=997&w=1000&q=cyclists%20welcome&babsrc=HP_ss


2009 óta több mint 1000 
minősített szolgáltató!

Kerékpárosbarát szolgáltatók Hollandiában



Mi a kerékpárosbarát szolgáltatói hálózat 
Németországban?

• 1995 minősítenek a
kerékpárosok (ADFC)
kerékpárosoknak

• 5.800 partner
Németországban,
Luxemburgban, Belgiumban,
Ausztriában, Dániában

• Többféle szállás – de csak
szállások!



• 2003 óta működik 

• 600 tagja van

• A 22 nemzeti útvonal mellett található

Milyen a kerékpárosbarát szolgáltatói 

hálózat Olaszországban? 



Milyen a kerékpárosbarát 

szolgáltatói hálózat 

Olaszországban? 

Szálláshelyek fajtái:

31 % Bed & Breakfasts

22 % 3 csillagos hotel

13 % farm, tanya

10 % hotelek 4*és5*

6 % apartmanok

6 % 1/2 stars hotels

2 % hostelek

9 % egyéb (hegyi ház

Camping etc.)



Kerékpárosbarát szolgáltatók Csehországban és 
Szlovákiában



Európai kritériumok

1. Kerékpárosbarát szemlélet és 
viselkedés minden kerékpáros felé.

2. Biztonságos kerékpártárolás az 
éjszakai tartózkodás idejére

3. Ruha és felszerelésszárítási 
lehetőség

4. Reggeli és ingyenes ivóvízvételi 
lehetőség biztosítása

5. Ingyenes információ a térségi 
kerékpáros útvonalakról és ajánlatokról

6. Javító/szerelő készlet (a 
használati útmutatót is beleértve) és/vagy 
együttműködés professzionális 
szerelőműhellyel.



Milyen szolgáltatókra terjedjen ki?



Milyen szolgáltatást nyújtanak a workshopon 
jelen lévők?

Szállodák, panziók

Campingek

Étkezés

Látnivalók



Mitől kerékpárosbarát egy szállás?

Szállodák és panziók kötelező kritériumok:

• Kerékpárosbarát szemlélet és viselkedés minden kerékpáros felé,

• Biztonságos kerékpártárolás az éjszakai tartózkodás idejére,

• Ruha és felszerelés szárítási lehetőség a hálóhelységtől független légtérben,

• Reggeli vagy főzési és bevásárlási lehetőség. Ingyenes ivóvíz biztosítása nem

csak a szállóvendégek részére,

• Ingyenes információs csomag a térségi kerékpáros útvonalakról (térképpel) és

ajánlatokról, közösségi közlekedésről, legközelebbi kerékpár szervízről,

elérhető orvosi ellátásról, közösségi térben elérhető módon,

• Elsősegély csomag, javító/szerelő készlet (a használati útmutatót is beleértve)

és/vagy együttműködés professzionális szerelőműhellyel,

• Kerékpárosok fogadása egy éjszakára is.



Mitől kerékpárosbarát egy szállás?

Szállodák és panziók opcionális kritériumok (min 5 db teljesítendő):

• E-bike töltési lehetőség,

• Csomagszállítás biztosítása,

• Kerékpárszállítás/transzfer biztosítása,

• Legalább 6 hónapos éves nyitvatartás,

• Kerékpár tisztítási/mosási lehetőség,

• Túravezetés biztosítása, GPS kölcsönzéssel self-guided túrák biztosítása,

• Kerékpár és/vagy ebike kölcsönzési lehetőség,

• Ebédcsomag készítés,

• Csatlakozás és adatszolgáltatás a hivatalos országos és térségi kerékpáros

információs és kommunikációs rendszerekhez (web és/vagy applikáció).



Mitől kerékpárosbarát egy szállás?

Falusi és fizető vendéglátás, közösségi szállás kötelező kritériumok:

• Kerékpárosbarát szemlélet és viselkedés minden kerékpáros felé,

• Biztonságos kerékpártárolás az éjszakai tartózkodás idejére,

• Ruha és felszerelés szárítási lehetőség a hálóhelységtől független légtérben,

• Ingyenes ivóvízvételi lehetőség biztosítása a vendégeknek,

• Reggeli vagy főzési és bevásárlási lehetőség a közelben,

• Ingyenes információs csomag a térségi kerékpáros útvonalakról (térképpel) és

ajánlatokról, közösségi közlekedésről, legközelebbi kerékpár szervízről,

elérhető orvosi ellátásról, közösségi térben elérhető módon,

• Elsősegély csomag, javító/szerelő készlet (a használati útmutatót is beleértve)

és/vagy együttműködés professzionális szerelőműhellyel.



Mitől kerékpárosbarát egy szállás?
Falusi és fizető vendéglátás, közösségi szállás opcionális kritériumok (min 4

db teljesítendő):

• Kerékpárosok fogadása egy éjszakára is,

• E-bike töltési lehetőség,

• Csomagszállítás biztosítása,

• Kerékpárszállítás/transzfer biztosítása,

• Legalább 6 hónapos éves nyitvatartás,

• Kerékpár tisztítási/mosási lehetőség,

• Túravezetés biztosítása, GPS kölcsönzéssel self-guided túrák biztosítása,

• Kerékpár és/vagy pedelec kölcsönzési lehetőség,

• Csatlakozás és adatszolgáltatás a hivatalos országos és térségi kerékpáros

információs és kommunikációs rendszerekhez (web és applikáció).



Mitől kerékpárosbarát egy kemping?
Kemping kötelező kritériumok:

• Kerékpárosbarát szemlélet és viselkedés minden kerékpáros felé,

• Biztonságos kerékpártárolás az éjszakai tartózkodás idejére a sátorhelyek

közvetlen közelében,

• Ingyenes ivóvíz biztosítása nem csak a szállóvendégek részére,

• Ingyenes információs csomag a térségi kerékpáros útvonalakról (térképpel) és

ajánlatokról, közösségi közlekedésről, legközelebbi kerékpár szervízről,

elérhető orvosi ellátásról, közösségi térben elérhető módon,

• Elsősegély csomag és javító/szerelő készlet (a használati útmutatót is beleértve)

és/vagy együttműködés professzionális szerelőműhellyel,

• Kerékpárosok fogadása egy éjszakára is, kerékpár felár nélkül,

• Sátorozásra megfelelően kialakított helyek biztosítása,

• Asztalok és székek lehetőleg fedett helyen,

• Szárítási lehetőség a ruházat és a felszerelés részére.



Mitől kerékpárosbarát egy kemping?
Kemping opcionális kritériumok (min 5 db teljesítendő):

• Reggeli vagy főzési és bevásárlási lehetőséggel a közelben,

• Közös tartózkodásra alkalmas épület,

• Bérelhető sátor vagy más hasonló szállás (faház, telepített lakókocsi stb.),

• E-bike töltési lehetőség,

• Csomagszállítás biztosítása,

• Kerékpárszállítás/transzfer biztosítása,

• Legalább 6 hónapos éves nyitvatartás,

• Kerékpár tisztítási/mosási lehetőség,

• Túravezetés biztosítása,

• GPS kölcsönzéssel self-guided túrák biztosítása,

• Kerékpár és/vagy ebike vagy kölcsönzési lehetőség,

• Csatlakozás és adatszolgáltatás a hivatalos országos és térségi kerékpáros

információs és kommunikációs rendszerekhez (web és applikáció).



Mitől kerékpárosbarát egy vendéglátóhely?

Vendéglátóhely kötelező kritériumok:

• Kerékpárosbarát szemlélet és viselkedés minden kerékpáros felé,

• Biztonságos kerékpártárolás a tartózkodás idejére,

• Ingyenes ivóvíz biztosítása nem csak a vendégek részére,

• Elsősegély csomag, javító/szerelő készlet (a használati útmutatót is beleértve)

és/vagy együttműködés professzionális szerelőműhellyel,

• Ingyenes információs csomag a térségi kerékpáros útvonalakról (térképpel)

és ajánlatokról, közösségi közlekedésről, legközelebbi kerékpár szervízről,

elérhető orvosi ellátásról, közösségi térben elérhető módon,

• Ingyenes telefon töltési lehetőség a vendégek részére.



Mitől kerékpárosbarát egy vendéglátóhely?

Vendéglátóhely opcionális kritériumok (min 3 db teljesítendő):

• Hétvégi nyitvatartás,

• Ebédcsomag készítés,

• E-bike töltési lehetőség,

• Legalább 6 hónapos éves nyitvatartás,

• Könnyen emészthető és/vagy táj jellegű és helyi ételek,

• Játszótér,

• WC használati lehetőség nem csak a vendégek részére,

• Térségi kerékpáros átnézeti térkép kifüggesztése valamely közösségi

helységben jól látható módon,

• Csatlakozás és adatszolgáltatás a hivatalos országos és térségi kerékpáros

információs és kommunikációs rendszerekhez (web és applikáció).



Mitől kerékpárosbarát egy vonzerő?

Attrakció kötelező kritériumok:

• Kerékpárosbarát szemlélet és viselkedés minden

kerékpáros felé,

• Biztonságos kerékpártárolás a látogatás idejére,

• Ingyenes ivóvíz biztosítása nem csak a látogatók

részére,

• Elsősegély csomag, javító/szerelő készlet (a

használati útmutatót is beleértve) és/vagy együttműködés

professzionális szerelőműhellyel,

• Ingyenes információs csomag a térségi kerékpáros

útvonalakról (térképpel) és ajánlatokról, közösségi

közlekedésről, legközelebbi kerékpár szervízről, elérhető

orvosi ellátásról, közösségi térben elérhető módon.



Mitől kerékpárosbarát egy vonzerő?

Attrakció opcionális kritériumok (min 3 db teljesítendő):

• Kerékpáros túraajánlatok (az attrakcióhoz kapcsolódó

tematikával),

• E-bike töltési lehetőség,

• Telefon töltési lehetőség,

• Legalább 6 hónapos éves nyitvatartás,

• Kerékpáros térkép árusítsa,

• Étel és ital vásárlási lehetőség,

• WC használati lehetőség nem csak a látogatók részére,

• Csatlakozás és adatszolgáltatás a hivatalos országos és

térségi kerékpáros információs és kommunikációs

rendszerekhez (web és applikáció).



Hogyan lehet csatlakozni?
Belépés menete:

• Jelentkezés - szándéknyilatkozat – önálló értékelés

• Útmutató, tanácsadás a kritériumok teljesítéséhez

• Minősítés a kerékpárosbarát kritériumok mentén

• Együttműködési megállapodás szerződés

Megújítás:

• A minősítés 3 évig érvényes

• Ismételt (egyszerűsített minősítés)



Mennyire teljesíthetőek a kritériumok?

• Szálláshelyeknek

• Campingeknek

• Vendéglátóknak

• Vonzerőknek



Mit kapnak a szolgáltatók?

Alapvető szolgáltatások

• Minősítés a kerékpárosbarát kritériumok mentén

• Útmutató, tanácsadás a kritériumok teljesítéséhez

• Tábla / plakett a hálózat logójával a minősített

vállalkozásoknak



Mit kapnak a szolgáltatók?
Alapvető szolgáltatások

• A vállalkozás promóciója a hálózat honlapján és kapcsolódó,

országos weboldalakon https://maketusz.hu/jelentkezes-a-

kerekparosbarat-szolgaltatoi-halozatba/

• A kerékpárosbarát hálózat és annak tagjainak promóciója

közösségi és hagyományos médiában minden támogatott

turisztikai fejlesztésben – jelen projekt keretében ez most

egy applikációt, portált és egy nyomtatott térképet jelent.

https://maketusz.hu/jelentkezes-a-kerekparosbarat-szolgaltatoi-halozatba/


Mit kapnak a szolgáltatók?
Alapvető szolgáltatások



Mit kapnak a szolgáltatók?

Szervízcsomag

• Pumpa

• Szerszámok

• Kerékpár belsők és külsők több méretben

• Útmutató



Mennyibe kerül?

Szolgáltató típusa Egyszeri
regisztrációs
díj
(projekteken
kívül)

Éves díjak
(kedvezménye
k nélkül, a
csatlakozástól
számított
4.évtől)

Kedvezményes éves díjak a
csatlakozástól számított

1. év 2. év 3. év

Hotel/panzió/
motel

70.000 HUF 35.000 HUF 0 HUF 10.500 HUF 21.000 HUF

Camping/kiadó
szoba vagy ház

35.000 HUF 17.500 HUF 0 HUF 5.250 HUF 10.500 HUF

Vendéglő/büfé 35.000 HUF 17.500 HUF 0 HUF 5.250 HUF 10.500 HUF

Attrakció
(múzeum,
kalandpark stb)

35.000 HUF 17.500 HUF 0 HUF 5.250 HUF 10.500 HUF



Mennyibe kerül a projekt keretében a Sopron-
Fertő térségben?

Szolgáltató típusa Egyszeri
regisztrációs
díj

Éves díjak
(kedvezménye
k nélkül, a
csatlakozástól
számított
4.évtől)

Kedvezményes éves díjak a
csatlakozástól számított

1. Év
(2021)

2. Év
(2022)

3. Év
(2023)

Hotel/panzió/
motel

0 HUF 35.000 HUF 0 HUF 0 HUF 10.500 HUF

Camping/kiadó
szoba vagy ház

0 HUF 17.500 HUF 0 HUF 0 HUF 5.250 HUF

Vendéglő/büfé 0 HUF 17.500 HUF 0 HUF 0 HUF 5.250 HUF

Attrakció
(múzeum,
kalandpark stb)

0 HUF 17.500 HUF 0 HUF 0 HUF 5.250 HUF



Hogyan szerveződik ez Magyarországon?

Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ

megbízásából a hazai rendszer koordinátora:



Hogyan szerveződik ez Magyarországon?

Kapcsolattartó a térségi szervezés kapcsán:

VissiAndrás

andras.vissi@scardobona.hu

Kapcsolattartó hazai rendszer koordinátoránál a

MAKETUSZ-nál:

Tombor Katalin

kerekparosbarat@maketusz.hu

mailto:andras.vissi@scardobona.hu
mailto:kerekparosbarat@maketusz.hu


Következő lépések

• Önértékelés

• Helyszíni értékelés

• Szerződéskötés

• Kerékpáros csomagok átadása

• Honlap élesítése



Értékelési segédlet

Kritériumok Megfelelő Nem Megfelelő
Kerékpárosbarát 
szemlélet és 
viselkedés minden 
kerékpáros felé

Kerékpáros számára bármilyen speciális 
ajánlat vagy csak akár a kerékpár vizuális 
megjelenítése (pl. egy étlapon, táblán)

Kerékpáros vendég 
„megszólása” pl. 
öltözéke miatt. 

Biztonságos 
kerékpártárolás az 
éjszakai tartózkodás 
idejére

Zárható szoba.
Beviheti a saját szobájába. 

Jól zárható saját tároló.

Rozoga fáskamra, 
sufni amely nem 

zárható rendesen.

Ruha és felszerelés 
szárítási lehetőség a 
hálóhelységtől 
független légtérben

Értelemszerűen külön helyiségben, 
lehetőleg szárító vagy szárítókötél legyen 

és fedett legyen. 

Az udvar vagy egyéb 
fedetlen hely nem 

megfelelő. 
Szárítóeszköz hiánya 

nem elfogadható. 



Értékelési segédlet
Kritériumok Megfelelő Nem Megfelelő

Reggeli vagy főzési és 
bevásárlási lehetőség 
a közelben

A szálláshely saját reggelije, vagy 
élelmiszerbolt (bármilyen kicsi nyitva) 

max 2km távolságban. 

Ha nincs egyik sem, 
vagy a bolt messzebb 

van. 

Ingyenes ivóvíz 
biztosítása nem csak a 
szállóvendégek 
részére

A palackját saját maga megtöltheti vagy 
kérésre megtöltik nekik ingyen vezetékes 
vízzel (vagy ha az esetleg nem iható akkor 

külön ivóvízzel). 

Pénzt kérni a 
csapvízért, szimpla 
ivóvízért (ásványvíz 

palackozva nem 
tartozik ide).

Ingyenes információs 
csomag a térségi 
kerékpáros 
útvonalakról 
(térképpel) és 
ajánlatokról, 
közösségi 
közlekedésről, 
legközelebbi kerékpár 
szervizről, elérhető 
orvosi ellátásról, 
közösségi térben 
elérhető módon

A recepción, pultnál stb  egy hirdetőfalon 
kell ezen infókat elhelyezni, vagy csak egy 

„hirdetést” kitenni, hogy kerékpáros 
információkért kérdezze kollégánkat és a 

pultban elhelyezni. 
Minimum egy kerékpáros 

térkép/kiadvány amit meg tud mutatni, 
de jobb ha legalább pénzért elvitelre is 

tud adni vagy még jobb ha van ingyenes 
kiadvány. A többi témáról elég saját 

nyomtatvány.

Nem megfelelő, ha 
bármelyik hiányzik 
(ez nem opcionális 

felsorolás). 



Értékelési segédlet

Kritériumok Megfelelő Nem Megfelelő
Elsősegély csomag, 
javító/szerelőkészlet 
(a használati 
útmutatót is 
beleértve) és/vagy 
együttműködés 
professzionális 
szerelőműhellyel

A projekt keretében kapott 
elsősegélycsomag megoldja ezt a 

kritériumot, de karban kell tartaniuk 
(pótolni) ami hiányzik. A szerelőműhely 

lehetőleg azonos településen legyen vagy 
vállalja (a szolgáltató vagy a szerviz) hogy 

eljön autóval.

Hiányos csomag vagy 
a pótlás nem 

vállalása. Konkrét 
kapcsolatfelvétel, 
megállapodás a 
szervízzel nincs.

Kerékpárosok 
fogadása egy 
éjszakára is

Értelemszerűen egy éjszakára történő 
foglalás lehetséges. Az ár egy éjszakára 

lehet magasabb.



Értékelési segédlet
Kritériumok Megfelelő Nem Megfelelő

E-bike töltési lehetőség
Konnektor és hosszabbító a 

kerékpárok tárolására/parkolására 
szolgáló helyen. Ingyenesen.

A kerékpár töltése nem a 
vendéggel azonos 

helyiségben vagy nem a 
biztonságos kerékpártároló 

helyen (hanem pl. egy 
közösségi térben)

Csomagszállítás 
biztosítása

Külön díjért saját vagy szerződött 
partnerrel a következő településig 

(min 15km), de ha lehet a következő 
nap végéig (50km)

Kerékpárszállítás/transz
fer biztosítása

Külön díjért saját vagy szerződött 
partnerrel a legközelebbi közösségi 

közlekedési helyig (min 15km), de ha 
lehet a következő nap végéig (50km)

Legalább 6 hónapos 
éves nyitva tartás

6 hónap tavasztól – őszig.
A téli szezonban nyitva tartás 

nem számít bele!
Kerékpár 
tisztítási/mosási 
lehetőség

Egy betonozott helyen, raklapokon 
(sár mentesen) egy slag vagy 

magasnyomású mosó.

Folyóvíz nélküli megoldások, 
sáros altalaj.



Értékelési segédlet
Kritériumok Megfelelő Nem Megfelelő

Túravezetés biztosítása

Saját vagy partner által vezetett túra 
reális térítés ellenében vagy 

ingyenesen amely a településről 
indul.

Máshonnan induló túrák. 
Irreális árak. 

GPS kölcsönzéssel self-
guided túrák biztosítása

Saját vagy partner által szolgáltatott 
self guided túra reális térítés 

ellenében vagy ingyenesen amely a 
településről indul. GPS-t is helyben 

kap.

Más településről indul, GPS 
kölcsönzés helyben nincs.

Kerékpár és/vagy e-
bike/pedelec 
kölcsönzési lehetőség

Saját vagy partner által vezetett túra 
reális térítés ellenében vagy 

ingyenesen amely a településről 
indul.

Máshonnan induló túrák. 
Irreális árak. 

Ebédcsomag készítés
Egyszerű csomag hideg ételekkel (pl. 

szendvics, péksütemény, alma)

Csoki, keksz, 7days croissant 
és más hasonló tartós 

árucikk kizárólag.
Csatlakozás és 
adatszolgáltatás a 
hivatalos országos és 
térségi kerékpáros 
információs és 
kommunikációs 
rendszerekhez (web 
és/vagy applikáció)

Megjelenés a MAKETUSZ honlapján 
kötelező, opcionálisan az MKSZ 
rendszerhez is lehet csatlakozni.



Értékelési segédlet

Kritériumok Megfelelő Nem Megfelelő
Sátorozásra 
megfelelően 
kialakított helyek 
biztosítása

Homok, fű alap vízszintesen, 
nyugalmas helyen.

Csak beton, kavics. Nem 
vízszintes. Autóbejárók 
közvetlen közelében.

Asztalok és székek 
lehetőleg fedett 
helyen

Esőbeállóban vagy épületben fedett 
helyen min 4 főre de kapacitáshoz 

arányosan asztal, pad.

Óriás campingben egy db 
esőbeálló. 

Közös tartózkodásra 
alkalmas épület

Fedett helyiség ami véd az esőtől, 
min 20m2 van benne legalább szék 

és asztal, wifi vagy társasjáték.

Esőtől sem védő épület, 
lepusztult, ablaktalan.

Bérelhető sátor vagy 
más hasonló szállás 
(faház, bungaló, 
telepített lakókocsi 
stb.)

Értelemszerűen a camping 
területén.



Értékelési segédlet
Kritériumok Megfelelő Nem Megfelelő

Ingyenes 
telefontöltési 
lehetőség a 
vendégek részére

Konnektorok biztosítása 
vendégtérben ingyenesen. (Töltőt 

nem kell adni)

Másik helyiségben. 
Pénzért.

Hétvégi nyitvatartás
Szezonban szombat, vasárnap és 

ünnepnap is.

Könnyen emészthető 
és/vagy tájjellegű és 
helyi ételek

Legyen valami helyi specialitás 
vagy vegetáriánus étel vagy 
szénhidrátdús (pizza, pasta).

Csak nehéz ételek 
amelyek semmilyen helyi 

különlegességgel nem 
bírnak.

Játszótér
Az étterem mellett amire rá lehet 

látni.
Nem szabványos. Messze.

WC használati 
lehetőség nem csak a 
vendégek részére

Ingyen. Pénzért.

Térségi kerékpáros 
átnézeti térkép 
kifüggesztése 
valamely közösségi 
helységben jól 
látható módon

Értelemszerűen.



Értékelési segédlet

Kritériumok Megfelelő Nem Megfelelő
Biztonságos 
kerékpártárolás a 
látogatás idejére

Nyitott attrakció, büfé esetén egy 
jó kerékpártámasz elég. 

Küllőtörő kerékpártámasz 
amihez vázat nem lehet 

lakatolni.
Kerékpáros 
túraajánlatok (az 
attrakcióhoz 
kapcsolódó 
tematikával)

Saját vagy partner által vezetett 
túra reális térítés ellenében vagy 
ingyenesen amely az attrakciótól 

indul/érinti.

Máshonnan induló túrák. 
Irreális árak. 

Kerékpáros térkép 
árusítása

Pénzért vagy ingyenes kiadvány is 
OK.

Étel és italvásárlási 
lehetőség

Bármilyen étel és ital. Ez inkább 
elsősegély jellegű itt. 
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