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2020 előtt a kerékpározás az Európai Unió (EU) gazdasá-
gában 63 milliárd euró értéket jelentett, ezen belül a ke-
rékpáros turizmus képviselte a legnagyobb szeletet 44 
milliárd euróval [5]. Ezt a gazdasági hatást Európában 
minden évben több, mint 2,2 milliárd kerékpáros turisz-
tikai célú utazás és 20 millió éjszakázással járó kerékpá-
ros utazás alapján becsülték [10]. Emellett a kerékpáros 
turizmushoz az EU-ban 525  000 munkahely kapcsoló-
dik, több, mint az acéliparhoz és a hajós nyaralásokhoz 
[5, 6]. Jill Warren, az Európai Kerékpáros Szövetség ve-
zérigazgatója szerint a kerékpáros turizmus „elviszi az 
embereket a kitaposott ösvényekről, és elosztja a turiz-
must a kevésbé látogatottabb helyekre, ezáltal segít a 
népszerű helyek turizmussal való túlterhelésének a 
leküzdésében. Segíti a kis- és középvállalkozásokat, 
és az infrastruktúra a helyi lakosokat is támogatja, és 
erősíti a helyi kapcsolatokat.” [7].

2020-ban nemzetközi utazások hiányában az emberek a 
kerékpárhoz nyúltak, és számos helyi utat tettek meg [5, 
8]. A pandémia időszakában a kerékpározás biztonságos 
utazási formának számít, lassú, és a legkülönbözőbb 
korcsoportoknak és különböző képességű személyek-

nek kínál számos lehetőséget. A kerékpáros turizmus 
számos különböző természeti környezetben élvezhető 
országúti kerékpározás, hegyikerékpározás, elektromos 
kerékpár használata vagy bikepacking formájában [8]. 
A tíz hosszú távú EuroVelo útvonal használatát nyomon 
követő EuroVelo barométer eredményei az EuroVelo há-
lózaton 2021 első nyolc hónapjában 2019 azonos idősza-
kához képest összesítve 2 % növekedést mutatnak. Ezen 
belül a hétvégéken a növekedés 12 %, ami azt sugallja, 
hogy a növekedés nagy része a turisztikai és szabadidős 
használathoz köthető [11]. A növekedés részeként megfi-
gyelhető volt, hogy az új útvonalak kialakítása a turiz-
mus hullámát váltotta ki, ami például Magyarországon 
és Franciaországban következett be [5, 11].

A kerékpáros turizmus fenntartható utazási forma, amely 
nem csak a gazdaságra, de a környezetre és az emberek 
egészségére is előnyös hatású. A szabadtéri kerékpározás 
összeköti az embereket, és hozzájárul a testi és lelki egész-
ségükhöz. Ha a kerékpározást a közösségi közlekedéssel 
kombinálják, a kerékpáros turizmus a turisztikai szektor 
ökológiai lábnyomát is csökkenti, így közelebb viszi a vi-
lágot a széndioxid-kibocsátás nélküli jövőhöz [13].

Előnyök

Az utazás fenntartható módja

Csökkenti az ökológiai lábnyomot

Serkenti a helyi gazdaságot, kevésbé látogatott helyekre viszi el 
az embereket, erősíti a helyi kapcsolatokat.

A kerékpáros turizmus pozitív hatásai
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Alkalmas kerékpáros infrastruktúra biztosítása

A kerékpáros hálózatok tervezési, építési és fenntartási költségei

A kerékpárosok biztonságának a biztosítása

Kerékpárosok a világ legidősebb szőlőtőkéje 

előtt a szlovéniai Mariborban [14].

Példák 

A kormányzatok és a városi önkormányzatok által a pandémia során megvalósított számos infrastrukturális változ-
tatás alternatívának bizonyult a napi ingázók számára, akik például a közösségi közlekedést cserélték kerékpárra. 
A folyamatos beruházások azonban a belföldi kerékpáros turizmusra is pozitív hatással vannak [8]. A kerékpáros 
turizmus további élénkítéséhez minőségi, biztonságos és szép tájakon vezető kerékpárutakat kell létrehozni és 
kiépíteni – az EuroVelo és a nemzeti kerékpárúthálózatok további fejlesztése útján. Emellett figyelmet és promóciót 
kell biztosítani a kerékpárosbarát szolgáltatásoknak és lehetőségeknek, ilyenek lehetnek a kerékpáros hotelek és 
a kis helyi vállalkozások bevonása.

A kerékpáros turizmus serkentése

Hozzájárul a fizikai és a lelki egészséghez.

Kerékpáros a szlovén tengerparton [15].

Föld alatti kerékpározás a szlovéniai Pecában [16]
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