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BALATONI KERÉKPÁROS TURISZTIKAI PROJEKTTERV 2016-20 20 

 (mely részben a GINOP 7.1.2-15 pályázat keretében valósulhat meg) 
Vezetői összefoglaló 

 

 
 

 
I. Kerékpárosbarát turisztikai stratégia megvalósít ása és szolgáltatások biztosítása a 

KMSZ konzorciumi vezetésével (GINOP 7.1.2-15 pályáz at) 
 
Megvalósítandó cél a komplex kerékpáros turisztikai szolgáltatásfejlesztés, melynek részei: 

- egységes tájékoztatási- és információs rendszer létrehozása, 
- partnerkeresés és koordináció (együttműködő partnerek, szolgáltatók, különböző 

szektorok), háttérterületek bekapcsolása a balatoni turizmusba 
- szolgáltatói modulok kialakítása (infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés) 

Ez utóbbi során a következő szolgáltató típus modulok kialakítása történik: 
 

- kerékpáros túraközpontok (kerékpárbarát pihenőhely, 
infopont, vendéglátás, kölcsönzés, szerviz stb.) 

- kerékpáros információs pontok, 
- BringaParkok, 
- Bringázz és Strandolj rendszer létrehozása (a strandokon 

biztonságos kerékpártároló, szerviz) 

A szolgáltató típus modulok mellett a meglévő kerékpárutakhoz 
kapcsolódó információs rendszerek rekonstrukciója és a kerékpáros 
projekt kommunikációja is a projekt része. 

 
A fejlesztések a Balaton Kerékpáros Körút közvetlen közelében kerülnek megvalósításra két 
fázisban, alkalmazkodva a NIFT Zrt. által történő kerékpáros út rekonstrukciós munkálataihoz 
(ld. III. pont). 
A szolgáltató hálózat kialakításával kapcsolatos fejlesztések első fázisa 2016. június és 2017. 
március között valósulhat meg. Így a 2017-es kerékpáros turisztikai szezon kezdetére a 
kerékpárosok rendelkezésére áll a szolgáltatói hálózat. Terveink szerint a második fázis 2018 
tavaszára készülhet el, az útfelújításokkal együtt. 
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II. A pályázat feladatai 
 
a) azok a kapcsolódó hálózati rendszerelemek és fel adatok, amelyeket a fenti 

szolgáltató modul egységek látnak el az adottságok és lehet őségek függvényében 
 

- Kerékpáros térségi szolgáltató hálózat és menedzsment kialakítása. 
- Szerviz és segélyrendszer kialakítása. 
- Kerékpár kölcsönzési, foglaló, csomagszállító, elsősegély szolgáltatások és hálózatok 

támogatása. 
- Biztonságos kerékpártároló rendszerek bevezetése. 
- TDM-ek, KKV-k bevonása (büfék, boltok, szolgáltatók,..). 
- Kerékpárosbarát szolgáltató rendszer humán feltételeinek megteremtése. 
- A fentiekből adódóan komplett szolgáltatási lánc kialakítása és fenntartása (a 

nemzetközi rendszerekhez hasonlóan Eurovelo, Bett&Bike, BikeHotel stb). 
- Kerékpárosbarát szállás- és vendéglátóhelyek minőségbiztosítási rendszer 

bevezetése. 
- Alternatív kerékpározható turisztikai utak kitáblázása (1 km-es sávon belül). 
- Partnerségi és felügyeleti (rangers) rendszer kialakítása (önkormányzatok, 

útfenntartó cégek, civil szervezetek stb.). 
- Túraútvonalak, turisztikai csomagok kidolgozása, kiajánlása. 
- Vonzerők, élményelemek kerékpáros elérhetőség és igénybevétel online 

adatkezelése. 
- Túrázás és túravezetés támogatása interaktív, innovatív, IT, QRS és GPS 

technológiai rendszerekkel, applikációkkal. 
- Kerékpáros menedzser; tour-operátor, szervizes ranger- és túravezető-képzés 

bonyolítása saját oktatóanyagok készítésével. 
- Balatoni kerékpáros kártyarendszer kialakítása és bevezetése. 
- Eszköztárolás és karbantartó rendszer biztosítása. 
- Zöldenergiás, energia-takarékos megoldások bevezetése az elektromos töltés, 

világítás és fűtőrendszerek létrehozásánál. 
- Bejárható Magyarország jármódokkal és egyéb ökoturisztikai partnerekkel 

átjárhatóság biztosítása (MOHOSZ, e-hajók, e-bike, elektromos töltőhelyek…) 
speciális háttérszolgáltatások megszervezése, koordinálása, együttműködések 
kialakítása. 

- Intermodális közlekedési 
kapcsolatok fejlesztése. 

- Monitoring: kerékpáros 
számlálás, bevétel 
követése. 
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b) Térségi kerékpáros marketing terv megvalósítása 
„BALATON bringaparadicsom” brand kialakítása. 

 
Egységes, komplex promóciós, tájékoztató, foglaló- és 
információs rendszer a kerékpárral megjelenő turisták 
számára. 

 
- Marketing eszközök tervezése, marketingkommunikációs tevékenység 

megvalósítása, ezen belül pl.: 
- A kerékpáros térség egységes arculatának (táblázás, térkép, kommunikáció és 

jelölésrendszer és megtervezése). 
- Térségi kerékpáros honlap (túraajánló, térkép, információs rendszer stb.) 

elkészítése. 
- Térképek, kiadványok készítése. 
- Nemzetközi e-jelenlét, info, promóció és szolgáltatások (kiállítások, study tour, 

koordináció). 
- Folyamatos piackutatás, trendelemzés. 
- Közösségi médiában való megjelenés és kampány. 
- Média kampányok és részvétel hazai turisztikai vásárokon.  
- Interaktív és innovatív okostelefon, kedvezmény és kártya alkalmazások 

bevezetése. 
- Sales promotion támogatás. 
- Belső promóció – szemléletformálás.  
- Szabadidősport rendezvények szervezése, más rendezvényeken való részvétel, 

bemutatkozás 
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III. A Balatoni Bringakörút projekt - kerékpárút infrastruktúra  fejlesztése a NIF ZRt 
Konzorciumában, a KMSZ közrem űködésével. 
 

- Útvonaltervezés és tematikus utak adatainak átvétele, folyamatos frissítése. 
- Állapotfelmérés, naprakész térinformatikai adatbázis létrehozása és karbantartása. 
- Tájékoztatást biztosító információs, valamint turisztikai tábla- és térkép-, valamint 

nyilvántartó. rendszer létrehozása, a nevesített jogosítványok, akkreditáció alapján. 
- A kerékpárosok biztonságának növelése kiegészítő rendszerekkel, felfestésekkel és 

eszközökkel. 
- Kerékpárutak létrehozása. 
- Pihenőhelyek (szolgáltató és információs pontok) infrastruktúrájának kialakítása. 
- Digitális térkép és jelölés rendszer adaptálása és bevezetése. 
- Forgalomszámláló kapuk beüzemelése a monitoring eredmények elemzése. 

 
A fenntartható szolgáltatások el őfeltétele a nemzetközileg is bevált, turisztikai 
bevételekb ől támogatott balatoni térségi szolgáltató hálózat f olyamatos b ővítése és 
innovatív technológiai fejlesztése. 
 
A pályázat megvalósítása során, a fenntartási szaka szban kiemelten fontosnak tartjuk a 
balatoni bringakörút fejlesztése során a BFT tanulmányban is definiált célcsoportok és a 
7 kistérségi hálózat  létrehozását. 
A gyakorlati megvalósítás és m űködtetés beindítása után irányítói szeretnénk marad ni a 
létrejöv ő nagytérségi pilot rendszernek együttm űködésben az NGM-mel, az NFM-mel és a 
fenntartó, szakmai, valamint m űködtet ő társszervezetekkel. 
 
Harangvölgyi András 
Németh Zsolt 
KMSZ alelnökök, mint projektgazdák 
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