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Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Gönc és 
Hidasnémeti településeken

KÉTKERÉKEN IS ÖSSZEKÖTVE
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1885-ben megszületik a Rover biztonsági kerékpár, 

melyen a kor1885-ben megszületik a Rover 

biztonsági kerékpár, melyen a korábbinál jóval 

kisebb kerekeket lánc köti össze és hajtja és 

megjelenik a mindkét kereket lassítani képes fék. 

Mi kellhet még? Persze egy kis kényelem, a Dunlop 

és Michelin találmányaival készített felpumpálható tömlő és köpeny.

A 20. század elején egyre népszerűbb autó a felsőbb osztályok kiváltsága. A 
kerékpár ezzel szemben kevés alapanyagból készült, megfizethető volt, így 
milliók közlekedési és sporteszközévé vált.

A 70-es években igazi divathóbort lett a bicajozás: 

új típusú masinák is megjelentek, mint a BMX vagy 

később az ösvényeket meghódító mountain bike. 

Ma pedig akkora a választék, hogy képzeletünknek 

csak a pénztárcánk szab határt.

világtörténelem első kerékpáros bírságát is, amiért elütött egy járókelőt.

széles körű elterjedésének akadálya az, hogy a szerkezet technikai 

hiányosságai mellett hiányzik az alsóbb osztályok fizetőképes kereslete.

1860-ben Párizsban bemutatják a velocipédet, melyet 

közvetlenül az első kerékre szerelt pedállal hajtottak. Az 

új szerkezet pillanatok alatt elterjedt és a felsőbb 

társadalmi osztály játékszere lett. 1870-ben Angliában 

megkezdik a velocipéd sorozatgyártását. A kerékpár 

Az első „bicikli” von Sauerbronn báró 1817-ben 

bemutatott futógépe volt, melyen a haladást a 

lábbal előre lökdösés jelentette.

1840-ben egy skót kovácsmester műhelyében 

elkészült a taposókkal felszerelt futógép, azaz 

megvalósul a ma ismert pedálhajtás. Ő kapta a 

A KERÉKPÁR TÖRTÉNETE
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Jó az egészségnek

Jó a környezetnek

Nem mindegy azonban, hogy milyen biciklit választunk. Fontos, hogy az ülés és 

a kormány magassága, a pedáloktól való távolság optimálisan legyen beállítva!

MIÉRT ÉRDEMES BICIKLIZNI?

OLCSÓ AZ ÜZEMELTETÉS!
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Kerekező szeniorok

Bringázó gyerekek

először. Sok szülő, nagyszülő esküszik a „seprűnyeles” 

módszerre, van, aki támasztó kerékkel segít 

megszerezni a magabiztos tudást. Segít az is, ha az 

ülést alacsonyra állítjuk, hogy a gyerek bármikor le 

tudja tenni a lábát.

A biciklizés a gyerekek számára nagyszerű mulatság, remek sport, mozgási 

lehetőség, amely ráadásul erősíti a szívet, élénkíti a vérkeringést, serkenti a 

légzést, fejleszti az izomzatot és javítja a közérzetet. De vajon mikor érdemes 

elkezdeni és hogyan? Csak fokozatosan! Kerékpározni meg lehet tanulni 3 

évesen, de semmiről nincs lemaradva az sem, aki 6 évesen próbálkozik 

Még a szakemberek közt is vita zajlik, hogy a szenioroknak ajánlott sport-e a 

kerékpározás. De ha elővigyázatosan, koruknak és fizikai állapotuknak megfe-

lelően űzik ezt a sportot, akkor sok előnyük származhat belőle:

KORHATÁR NINCS



ÁLTALÁNOS TANÁCSOK KERÉKPÁROZÓKNAK
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1. Fehér színű első lámpa
2. Vörös színű hátsó lámpa
3. Küllőprizma
4. Két, egymástól független fék (első és hátsó)
5. Csengő
6. Hátsó fényvisszaverő (piros színű)

A legfontosabb kerékpártartozék az összes közül az első és hátsó 
világítás. Világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk! Az 
első világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, különösen azért, hogy a 
szembejövő járművek is lássanak bennünket.

KRESZ által előírt kötelező kerékpár tartozékok

KRESZ által javasolt kerékpár tartozékok

MIBŐL ÁLL A KERÉKPÁR?
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Fontosabb tilalmi szabályok

Kerékpáros elsőbbségi szabályok

A kerékpárosnak is, mint minden jármű vezetőnek, jeleznie kell minden 

irányváltoztatási szándékát, mégpedig balra kanyarodva bal, jobbra kanyarodva 

jobb kézzel. Az irányjelzést az irányváltoztatás előtt megfelelő távolságban és 

időben kell megkezdeni. 

Kanyarodási szabályok kerékpásrosoknak

Az elsőbbségi szabályok határozzák meg, hogy a kereszteződésben ki mehet, 

és kinek kell megállnia. Mivel (kerékpárút hiányában) kerékpárral szabályosan 

az úttesten lehet közlekedni, ezek a szabályok a kerékpárosokra is 

vonatkoznak.

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI KISOKOS
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EZEK IS BICIKLIK, CSAK FURÁK
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Legnépszerűbb kerékpáros túraútvonalak Magyarországon

Ha belföldi utazást tervezünk, de a távolság túl nagy ahhoz, hogy az egészet 

biciklivel tegyük meg, nem kell otthon hagyni a kerékpárt. Szállíthatjuk a MÁV 

erre kijelölt járatain, vonaton is.

Kerékpárral vonaton

fizikai teljesítményekig terjed, függően a terep- és időjárási viszonyoktól, a 

megtett szakaszok hosszától, a kerékpáron vitt felszerelés mennyiségétől. Hazai 

domborzati viszonyaink kiválóan megfelelnek a kerékpártúrázáshoz és egyre 

több helyen állnak rendelkezésre a kerékpárutak és a kerékpáros 

szolgáltatások.

A kerékpározás a sportturizmus egyik 

jelentős és igen gyorsan fejlődő ágává vált. 

A kerékpározás egy életen át űzhető, igazi 

környezetkímélő sport, melynek hódolói 

egyénileg, vagy szervezett formában 

indulhatnak útnak. A kerékpártúrázás 

nehézségi foka a könnyűtől az extrém 

A kerékpáros turizmus korábban soha nem látott mértékben fejlődik, ezt 

folyamatosan tapasztaljuk Szabolcs-Szatmár-Beregben és 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is.

Intenzív kerékpárút-fejlesztés zajlik szerte az országban, 2020-ban összesen 58 

kilométernyi kerékpárutat adtak át, amelyből 19,4 km teljesen új kerékpárút. 

Országszerte több mint 69,5 kilométeren folyik jelenleg is az építés, és mintegy 

668 kilométernyi szakasz fejlesztésének előkészítése zajlik a háttérben. 

KERÉKPÁROS TURIZMUS



Zemplén - magas hegycsúcsok, pazar kilátások, monumetális várak

A Zemplén lágy ívű hegyoldalai, hatalmas erdői, a köztük megbúvó falvak 

kiváló túracélpontot jelentenek a kerékpárral és bakancsban érkezőknek 

egyaránt. A hegységet sűrű átszövő túraútvonalak, erdei kerékpárutak és kis 

forgalmú, kerékpározható közutak a több napos és rövid kirándulásokhoz is 

ideális helyszínt nyújtanak. Erdei tavak, gyönyörű erdők, felejthetetlen 

kilátások és monumentális várak jellemzik ezt a vadregényes hegyvidéket, 

mely vonulatait komótosan kanyarogva, alulról kíséri végig a Bodrog egészen 

Tokajig.Tokajig. Ártere, a Bodrogzug igazi madárparadicsom, a vízitúrák gyakori 

célpontja, de látogatása nemzeti parki engedélyhez kötött.

KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONALAK A ZEMPLÉNI-HEGYSÉGBEN
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420 millió forintból 1 év alatt valósult meg a Hidasnémeti-Gönc közötti kerék-

párút kiépítése. Ennek köszönhetően mintegy 4 km hosszan, biztonságos 

körülmények között biciklizhetnek a sportág szerelmesei ezen a vidéken is. A 

tervek között szerepel, hogy a jövőben ez a kerékpárút további szakaszokkal 

bővül majd, így a Zemplénben kerékpározók Abaújba is átkerekezhetnek.

A kerékpárút kialakításakor fontos szempont volt, hogy átjárhatóvá tegye a 

két térséget – Zemplént és Abaújt. A hidasnémetiek mostantól kerékpárral is 

könnyen és biztonságosan érhetik el a járási központban lévő hivatalokat, az 

egészségügyi intézményeket és egyéb szolgáltatásokat.

BIZTONSÁGOS KERÉKPÁRÚT KÖTI ÖSSZE GÖNCÖT
HIDASNÉMETIVEL
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