
Kerékpárosbarát szolgáltató hálózat  

– minősítési kritériumok -  

 

Milyen szolgáltatókra terjed ki? 

 

Mitől kerékpárosbarát egy szállás, egy vendéglátóhely és egy attrakció? 

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.  

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).  

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.  

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).  

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. 

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). 

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. 

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). 

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. 

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). 

 


