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A kerékpáros turizmus fellendítése és a települések közötti biztonságos 

kerékpár közlekedés érdekében Gönc és kistérsége 2 évvel ezelőtt 

pályázatot adott be a Felső-Abaúji kerékpárút megépítésére.

Hidasnémetit számtalan szolgáltatás köti a járási székhely, Gönc 

településhez. Ott érhetők el a fontos közszolgáltatások, ott működik a 

munkaügyi központ, a kormányablak és a járó beteg szakellátó is. A 

települések közötti távolság megtételéhez az autós mellett a 

kerékpáros közlekedésnek is nagy szerepe van, a közúton történő 

kerékpáros közlekedés azonban nem felel meg a biztonságos 

közlekedés feltételeinek.

Kerékpár szerepe a helyi közlekedésben

látogatók szívesen kerékpároznak, de ezt a 

domborzati viszonyok és a kiépített 

kerékpárutak hiánya sokszor nem tették 

lehetővé. 

A kerékpározás a sportturizmus egyik jelentős és igen gyorsan fejlődő ága. 

Egy életen át űzhető, igazi környezetkímélő sport. Hazai domborzati 

viszonyaink kiválóan megfelelnek a kerékpártúrázáshoz és ahol biztonságos 

kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások állnak rendelkezésre, ott 

számíthatunk az idegenforgalom fellendülésére. A zempléni térségbe 

Kerékpározás és a turizmus
A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS JELENTŐSÉGE NÖVEKSZIK

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS GÖNCÖN ÉS HIDASNÉMETIBEN
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420 millió forintos támogatásból valósult meg a Hidasnémeti-Gönc 

közötti kerékpárút kiépítése. Ennek köszönhetően mintegy 4 km 

hosszan, biztonságos körülmények között biciklizhetnek a sportág 

szerelmesei és a 2 település között közlekedők ezen a vidéken is. 

AA 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.

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

szakaszokkal bővül majd.

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS GÖNCÖN ÉS HIDASNÉMETIBEN

Az előkészítési munkákat követően a projekt műszaki 
befejezésére 2021 májusában került sor. A tényleges 
kivitelezés 2020 májusában kezdődött el és egy év alatt be is 
fejeződött. A szilárd burkolatú kerékpárutat a munkálatok 
során helyenként megerősítették, hogy a környék 
mezőgazdasági vállalkozói anélkül tudjanak bejutni 
földterületeikre, hogy közben a nagy súlyú járművek 
károsítanák a kerékpárút aszfaltját az átkelési szakaszokon.károsítanák a kerékpárút aszfaltját az átkelési szakaszokon.
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