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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 56 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm az albizottság valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy az 
albizottság határozatképes.  

Szeretném elmondani, hogy rendkívül örülök annak, hogy ez nem csupán egy 
fideszes albizottság, mint aminek igazából indult, hanem külön tisztelettel köszöntöm 
körünkben a ma avanzsált Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszonyt, a Jobbik 
színeiben, aki egyébként siófoki illetékességű, tehát a balatoni lobbista körök így 
tovább erősödnek, és ennek én tudok örülni.  

Tisztelt Bizottság! A mai ülésre Révész Máriuszt hívtuk meg, aki az aktív 
Magyarországért felelős kormánybiztos, és milyen meglepő, hogy az előadása, illetve 
tájékoztatása is pont ezt a címet viseli: az aktív turizmus helyzete Magyarországon. 
Számomra ez rendkívül fontos, tekintettel arra, hogy a kormány is és a Fidesz-frakció 
is egyértelműen elkötelezett a mozgás mellett és a sportolás mellett, és ebbe a sorba 
kiválóan illeszkedik az, hogy ne csak a sporttal foglalkozzunk, hanem általában a 
mozgással, és próbáljunk meg a turizmus területén is olyan lehetőségeket teremteni, 
amelyek az egészséges életmód kialakítását szolgálják.  

Úgyhogy örülök annak, hogy ez az előadás ma el fog hangozni. Meg is kérem 
kormánybiztos urat, hogy tartsa meg előadását. (Jelzésre:) Ja, bocsánat! A 
rutintalanság. Régen voltam már polgármester, úgyhogy elkerülte a figyelmemet, 
hogy a napirendet el kell fogadni. Javaslom tehát, hogy a meghívóban szereplő 
napirendet fogadjuk el. Aki elfogadja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen. 
Köszönöm szépen.  

Kormánybiztos urat most kérem meg, hogy tartsa meg előadását.  

Aktív turisztikai és kerékpárút-fejlesztések Magyarországon 

Révész Máriusz előadása 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos: 
(Előadását kivetítés kíséri.) Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt 
lehetek. Egyszer már voltam egy parlamenti bizottság ülésén, és akkor nagy 
örömömre szolgált, hogy a beszámolómról mindenki pozitívan nyilatkozott, a DK-sok 
éppúgy, mint a jobbikosok. Remélem, hogy ez így lesz a mai napon is. 

A második előrebocsátásom az, hogy elnézést, hogy rajtam van egy pulóver, de 
a Kékestetőn vigéckedtem a sajtótájékoztató közben, amit mínusz két fokban ingben, 
nyakkendőben tartottam, és ennek most iszom a böjtjét, úgyhogy nem vagyok teljesen 
tökéletes állapotban. 

A harmadik, amit szeretnék előrebocsátani, hogy tegnap este raktam össze az 
anyagot, hogy mindenről beszámoljak a Gazdasági bizottságnak, és egy kicsit sok dia 
lett, összesen 56 diát fogok vetítetni, de majd próbálok gyorsan beszélni. Próbáltam 
kihúzni egy-kettőt, de ennél többet nem volt szívem. Tényleg nagyon sok mindennel 
foglalkozunk. 

Vágjunk is bele. Amikor kineveztek kormánybiztosnak, akkor sokan 
mosolyogtak, hogy miért is van szükség ezen a területen egy kormánybiztosra. De ha 
megnézzük a magyar adatokat, hogy, mondjuk, a világ harmadik legelhízottabb 
országa vagyunk, hogy mennyi a várható élettartam, mennyien halnak meg idő előtt 
szívinfarktusban, elhízottságból fakadó betegségekben, akkor látjuk, hogy a kérdés 
egyébként sokkal fontosabb, mint amilyennek első pillanatra látszik. Azt hiszem, hogy 
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ezek a képek mindannyiunknak ismerősök lehetnek. Szeretünk sokat tévézni, 
számítógépezni, és már gyermekkorban elkezdjük a mobiltelefon használatát, aztán a 
szülők egy része küzd ellene, a szülők egy másik része meg nem küzd ellene, de ezek a 
problémák azért nagyon hangsúlyosan megjelennek nálunk is.  

Igazából, ha belegondolunk, akkor ilyen típusú gyermekeket látnánk azért 
szívesebben, akik mozognak, sziklára másznak, bicikliznek. Itt középen ez a 
fiatalember az én negyedik fiam. Itt éppen akkor fejezte be az óvodát, amikor 
körbebicikliztük a Balatont, és az egyik napon egy Balatonszepezd-Balatonaliga 
távolságot tettünk meg, ez 77 kilométer. Ezt csak azért mondom, hogy a gyerekek 
terhelhetők, jól kell beosztani a lángost, a fagylaltot meg a fürdést közben, és akkor 
nagyon sok mindent képesek elviselni. Igazából ez volt nyáron a kedvenc élménye. 
Biztos, hogy számítógéppel is eljátszott volna egy napon keresztül, de mégiscsak arra 
volt a legbüszkébb a nyáron, hogy körbebiciklizte a Balatont. 

Az utolsó képet pedig azért raktam be, mert sajnos a fiatalok között is egyre 
nagyobb probléma, hogy miközben közösségben vannak, akkor is csak ülnek egymás 
mellett, és lelkesen nyomkodják a telefonjaikat, és az a helyzet, hogy ezek a közösségi, 
természetközeli élmények rendkívül fontosak számukra. Tehát nagyon fontos, hogy az 
aktív életmód szépségeit megmutassuk a társadalomnak, különösen fontos célcsoport 
a fiatalok, és azt hiszem, még sosem volt ennyire fontos az ő megszólításuk, mint 
most. Szoktam azt mondani, hogy elsősorban azért, mert elképesztően jó 
számítógépes játékok vannak, ezt már a telefonjaikon magukkal tudják vinni. 

Ahhoz, hogy emellől felállítsuk őket, versenyképes élményeket, kalandokat kell 
kínálni számukra. Ez a kormánybiztosságunk egyik fő feladata. Minden olyan terület, 
ami hozzám tartozik, tartozik valaki máshoz is. Tehát nincs nekem önálló területem, 
de azt azért elmondhatom, hogy általában a hozzám tartozó területek valahogy 
mindig másodlagosak-harmadlagosak. Az MTÜ azzal foglalkozik, hogy a turizmusból 
származó bevételeket megkétszerezze. Ezt nyilván nem a turistaházakból fogja 
megvalósítani. 

Aztán van nagy vasútfejlesztési koncepció is. Össze akarjuk kötni Budapestet 
Belgráddal és mindenféle komoly elképzelések vannak. Mindenki tudta évek, 
évtizedek óta, hogy a kisvasutak szabályozása úgy rossz, ahogy van, mert nem lehet 
ugyanazt teljesíteni egy kisvasútnak, mint egy intercit-vonalnak, mégis, évtizedekig 
nem történt semmi. A tavalyi esztendőben közreműködésünkkel sikerült némi 
változást elérni, de ugyanez a helyzet, hogy 2011-ben döntött a kormány, hogy meg 
kell építeni mondjuk a Rajka-Budapest-kerékpárutat a Duna mentén. Ez a mai napig 
nincs kész, viszont most már nagyjából az engedélyes tervekig sikerült kemény 
munkával eljuttatni a NIF-et, és kicsit hasonló a helyzet a versenysport-
szabadidősport területén is.  

Ezeknek a területeknek - amelyek másodlagosak - menedzselése, 
érdekképviselete a feladatunk. Nekem összesen 5 munkatársam van. Öt munkatárssal 
bizonyos értelemben korlátozottak a lehetőségek, de mégis nagyon sok mindent 
sikerült elérni, és ezt azért tudtuk megtenni, mert rengeteg civil szervezettel szoros 
együttműködésben dolgozunk. A mi feladatunk az, hogy valamiféle elképzelés 
megfogalmazódik, azt megpróbáljuk leegyeztetni, politikai támogatást, pénzt szerezni 
mögé, és akkor ebben az esetben sikerül előrelépni. Nagyon különböző politikai 
szimpátiájú civil szervezetekkel is nagyszerűen tudunk együtt dolgozni. Felsoroltunk 
itt néhányat.  

Kezdjük a konkrét eredményekkel, munkákkal! 2010 óta gyakorlatilag 
rengeteg turistaház újult meg: 27 teljesen új, további 79-et sikerült megújítani. Azok a 
képek, amelyek a turistaházakról a fejünkben élnek, hogy dohos szobákban rugós, 
nyúlós, csikorgó ágyakban lehet megszállni, ezek már a múlté; tehát nyugodtan 



 7 

mondhatom, hogy a turistaházaink igen jelentős része már olyan, hogy a szlovák, 
osztrák turistaházakkal is abszolút versenyképesek, magas színvonalú, jó szolgáltatást 
nyújtanak.  

Van azért néhány hiányosság. Itt is csak jelezném, hogy a Téry Ödön 
programban megcéloztunk néhány turistaházat. Megbíztuk az NSK-t, hogy építse fel. 
2013 óta ez a mai napig nem történt meg. Most készítünk egy kormány-előterjesztést, 
mert beláttuk, hogy ez így nem fog menni. Szemléletet váltunk, és azt mondtuk, hogy 
ne az NSK legyen ezeknek a házaknak a vagyonkezelője, hanem az erdészetek és a 
nemzeti parkok. Ők fogják működtetni, kerüljön az ő vagyonkezelésükbe, és újítsák 
fel ők a házakat. 

Volt olyan turistaház, például a Rodostó, ami ki volt írva pályázatra, és nem 
érkezett egy pályázat sem, de volt olyan turistaház, ami ki volt írva már pályázatra, de 
a tervezett helyett a kétszereséért vállalták a felújítását. Most újrakezdtük, és azt 
mondtuk, hogy az erdészetek kezébe adjuk, újítsák fel ők ezeket az ikonikus 
turistaházakat.  

Nagyon fontos, hogy a kirándulók számát úgy tudjuk növelni, ha turisztikai 
attrakciókat kínálunk számukra, és 2010 óta 40 új kilátót sikerült építeni. Legutóbb 
éppen a Velencei-tó partján sikerült átadni egy nagyon dizájnos új kilátót. A 
harmadik a képen a prédikálószéki kilátó, ahol egy számláló is be van építve a 
kilátóba, és nem is tudom, néhány hónap alatt 30 ezer látogató volt, tehát egy hétvégi 
napon a Prédikálószék felé úgy érezheti magát az ember - ezt talán polgármester úr is 
megerősítheti -, mint ha a Váci utcán sétálna: minden irányból tömött sorokban 
jönnek az emberek.  

Aki volt arra, az tudja, hogy miről beszélek. Minden irányból tömött sorokban 
zarándokolnak az emberek oda. Ezeket a kilátópontokat nagyon szeretik. Egy túrának 
mindig kell hogy legyen valamiféle célja, és azt hiszem, hogy ez tényleg kimagasló 
eredmény, hogy ennyi mindent tettünk.  

Nagyon sok látogatóközpont épült az elmúlt időszakban a nemzeti parkoknál 
és az erdészeteknél is. Egy kis kritikát azért mondanék. Nem teljesen felhőtlen a 
viszony - ez egy eufemisztikus túlzás volt -, a nemzeti parkok és az erdészetek között. 
Mondhatom, hogy feszült. Gyakran egymástól néhány száz méterre lévő 
látogatóközpontok, bemutatóhelyek semmilyen kapcsolatban nincsenek egymással, 
úgyhogy ha itt sikerülne valami együttműködésre rávenni őket, hogy valami térségi 
kínálatban közösen jelenjenek meg, és akkor ebbe még bele lehet tenni az 
önkormányzatokat, natúrparkokat, akkor ez óriási pluszlehetőséget jelentene. De még 
egyszer mondom, hogy kilátók és látogatóközpontok ügyében nagyon sokat sikerült 
előremenni.  

Nagyon fontosak az erdei iskolák is. Itt is nagyon sokat sikerült felújítani, és jó 
néhány most is folyamatban van. Akinek vannak gyerekei, tudják, hogy az iskolában 
is tanulnak, de azért az a hét, amikor erdei iskolába mennek a gyerekek, teljesen mást 
jelent, teljesen mást tanul ott, és nagyon pozitív élményekkel érkeznek haza, úgyhogy 
azt hiszem, ezt az erdei iskolás programot tovább kell folytatni. 

Teljesen megújítottuk, újra van festve az országos kék kör. Ez egy nagyon erős 
magyar turisztikai trend. A Kékkör mellett az előbbi kilátókból kilenc új kilátó épült, 
és új információs táblák is kikerültek a kék kör újrafestésénél. Folyamatosan 
növekszik egyébként a Kékkört teljesítők száma. Jó, még messze van a Caminótól, de 
minden évben jó néhány ember ezt végigjárja.  

A végén lesz kérdésre lehetőség, csak próbálok haladni, mert nagyon sok 
mindent összeírtam. Kerékpáros-fejlesztések: a kerékpáros-fejlesztéseknél nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy olyan mértékű kerékpáros-fejlesztések várhatóak az elkövetkező 
4 évben, amire még soha nem volt példa Magyarországon. Először írtam egy 70 
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milliárd forintot, amikor készítettem az előadást, majd a munkatársaimmal 
összeszámoltuk, hogy a következő 4 évben mi várható. 150 milliárd forintnyi 
kerékpáros-fejlesztés jött ki. 

Hogy ne csak a levegőbe beszéljek, össze is írtam ezeket a dolgokat: hazai 
forrásból, TOP 3.1.1., TOP 6.4.1, GINOP, VEKOP, Pest megyei kompenzáció, 
szolgáltatásfejlesztés, ez pont 150 milliárd forintra jött ki. A TOP 3.1.1-nél és a top 
6.4.1-nél ez fenntartható közlekedés, nem 100 százalékosan megy kerékpárútra, akár 
le is lehetne vinni, de az a helyzet, hogy a „Modern városok” programjának keretében 
viszont vannak olyan beruházások, melyek kerékpárfejlesztésre mennek. Ezen felül is 
például a 2018. évi költségvetést, idén, azt a 10 milliárd forintot, ami benne van a 
költségvetésben, nem költöttük el, az is átcsúszik jövőre, úgyhogy ha még ezt is 
hozzáadjuk, ott is van plusz 10 milliárd. Úgyhogy ez a 150 milliárd forint bármilyen 
hihetetlen, ki fog jönni.  

Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezeket a kerékpáros-fejlesztéseket jól költsük 
el, jól használjuk fel a rendelkezésre álló forrásokat. Ahhoz, hogy jól tudjuk elkölteni, 
adatokra lenne szükség. Az a helyzet, hogy a magyar kerékpározásról ebben a 
pillanatban gyakorlatilag nincsen semmilyen adat. Kerékpároskutatás évekig nem 
készült, és kerékpáros-számláló is az országban Budapesten kívül egy helyen van, 
nem tudom, tudják-e hol: Kiskörén a gátőröknek ki van adva, hogy amikor valaki 
átbiciklizik előttük, húzzanak egy strigulát. Ez Magyarország, itt tartunk. Nyugat-
Európában évtizedek óta már ilyen automata kerékpáros-számlálók vannak, nálunk a 
gátőrök striguláznak Kiskörén. A Mediánnal és a Magyar Kerékpárosklubbal a városi 
biciklizésről készítettünk egy nagy kutatást, a turizmusról, ami azért jelentősen 
elválik, a kerékpárosturizmus, arról pedig tavasszal szeretnénk egy kutatást végezni, 
hogy legyenek információink.  

A kutatásból nagyon sok minden kiderült, de a bringázás elterjedésének, tehát 
hogy a városban biciklivel járjanak az emberek, a burkolat minőségét tartanák 
fontosnak, nagyon fontosnak tartanák az emberek, hogy jobb legyen az 
infrastruktúra, több kerékpártároló legyen, könnyebben lehessen szállítani a 
bringákat, és növekedjenek a forgalomtól elzárt városrészek.  

Nagyon lassan folyik ez a vita Magyarországon, amit Nyugat-Európában már 
sok helyen megvívtak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a város akkor lesz 
élhetőbb, ha az autóforgalmat valamelyest tudjuk csökkenteni. Most voltam 
Párizsban, például a Szajna-parton gyakorlatilag megszüntették a forgalmat, és egy 
fantasztikusan jó hangulatú városrész van, hömpölygött a tömeg, rollereztek, 
kerékpároztak az emberek, babakocsikkal jártak. Úgy el tudnám képzelni, hogy a 
budapesti rakpart is így nézne ki, nyilván ez elég komoly közlekedési fennakadásokat 
okozna, de ezzel együtt a város élhetősége szempontjából ez rendkívül pozitív.  

Most kiválasztottunk néhány hollandiai, belgiumi, dániai várost, ahol azt 
látjuk, hogy a városokban nem autók vannak, az autók nem foglalják el a helyeket, 
hanem iszonyú mennyiségű bicikli, és ettől egyébként az egész város hangulata, 
levegője, egészségessége, élhetősége megváltozik, tehát bármennyi ilyen képet el lehet 
sütni Dániában, Hollandiában és még nagyon sok helyen. Egyszerűen így néznek ki a 
városok. Nem lenne rossz, ha ebbe az irányba tudnánk menni Budapesten.  

Hogy jól elköltsük a pénzeket, annak a másik nagyon fontos feladata, hogy itt 
értelmes beruházásokat kell tenni. Teli van az ország olyan kerékpáros-
beruházásokkal, amit egyébként kerékpározni nem szokó mérnökök olyan 
polgármesterek javaslatára készítenek, akik egyébként szintén nem szoktak 
kerékpározni, és utána fel vannak háborodva, hogy ezek a galád kerékpárosok a drága 
pénzen felépített kerékpáros-infrastruktúrát nem használják. Ennek az egyik 
legáltalánosabb példája a városokban a járdán vezetett kerékpárút. Minden 
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kerékpáros-szervezetnek a KRESZ-módosítás során az elsődleges kérése volt, hogy a 
kötelező kerékpárút-használatot márpedig azonnal el kell törölni. Akik nem 
kerékpároznak, azok ezt nem értik, hogy miért, pedig elég komoly baleseti statisztikák 
is mutatják, hogy a járdán vezetett kerékpárút a kerékpárosok szempontjából a 
legveszélyesebb, a legtöbb baleset a járdán vezetett kerékpárút és az úttest 
kereszteződésében történik. Nem azért, mert galádok az autósok, nem azért, mert 
galádok a kerékpárosok, hanem egyszerűen azért, mert nem érzékelik egymást. Az 
autós nem számít arra, hogy a járdáról nagyobb sebességgel lebiciklizik a kerékpáros, 
és a kerékpárosok azt mondják, hogy miért kényszeríti őket a KRESZ egy olyan 
közlekedési infrastruktúra használatára, ami egyébként sokkal veszélyesebb 
számukra, mint ha az út szélén bicikliznének. Ez első pillanatra meredeknek tűnik 
azoknak, akik nem kerékpároznak, aki viszont a baleseti statisztikákat megnézi, érti, 
hogy miről beszélünk.  

Ezért nagyon fontos, hogy a kerékpáros-szervezeteket vonjuk be. Az is egy nagy 
eredmény, hogy a kormánybiztosságunk egy együttműködési megállapodást kötött a 
Kerékpárosklubbal, de hogy ezt Tarlós István főpolgármester úrnál is el tudtam érni, 
ez szerintem az egyik legkomolyabb politikai teljesítményem. Innentől kezdve a 
Fővárosi Önkormányzat minden kerékpáros-fejlesztésbe be fogja vonni a 
Kerékpárosklubot, és szerintem ez nagymértékben segíti annak a valószínűségét, 
hogy a kerékpáros-beruházások olyanok legyenek, ami a kerékpárosok számára is 
örömöt fog jelenteni.  

Miért is fontosak ezek? Növekvő autóforgalom. Az elmúlt három évben 3-4 
százalékkal nőtt évente, Magyarországon az autók száma, 8 százalékkal több benzint 
pöfögtettünk el idén. Ez megjelenik a dugókban. Ezt a képet azért raktam ide, mert 
mindig szeretném elmondani azt, hogy az, hogy a kerékpározók száma növekedjen, 
mondjuk, Budapesten és a nagyvárosokban, az autósoknak is az érdeke. Itt mindenki 
végezzen el egy gondolatkísérletet, és képzelje el, hogy ha ez a sok kerékpáros, aki itt 
ül, megy kerékpáron a munkájába, ez mind beszállna egy-egy autóba, akkor hány 
jelzőlámpával később jutnánk keresztül egy-egy kereszteződésen. Tehát, ha a 
kerékpárosok száma növekszik, az azzal is együtt jár, hogy a forgalmi dugók száma 
csökkenni fog.  

Nagyon fontos még a kerékpározás terjedése szempontjából, hogy 
biztonságban érezzék magukat az emberek. Ennek egyik feltétele az infrastruktúra, a 
másik feltétele a közlekedési kultúra javítása. Hosszú munkával, szintén öt vagy hat 
kerékpáros-szervezet bevonásával, meg Közlekedéstudományi Intézet, meg nemcsak 
kerékpáros, más szervezetek bevonásával elkészült egy közlekedési kisokos, ezt az 
idén 200 ezer példányban kiosztjuk a diákoknak, minden negyedik-ötödik osztályos 
gyermek fog kapni, és ezt követően szeretnénk felmenő rendszerben minden negyedik 
osztályos gyermeknek ilyet ajándékozni. Az a helyzet, hogy nagyon bízunk abban, 
hogy ezzel hozzá fogunk járulni, hogy néhány éven belül a balesetek száma 
csökkenjen Magyarországon, a kerékpáros-baleseteké is. Itt egy mondat kitekintés: 
Magyarországon egymillió lakosra vetítve 62 halálos baleset jut egy évben, az Unió 
átlaga 50, és a legjobb öt európai ország átlaga 30 alatt van. Tehát ez azt jelenti, hogy 
ha csak az Unió átlagát elérnénk, akkor évente olyan 120 emberéletet sikerülne 
megmenteni, ha a legjobb országokhoz sikerülne felcsatlakozni, akkor több mint 300- 
350 életet tudnánk megmenteni. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom. Szeretném, 
ha ez a NAT-ba is bekerülne, illetve Franciaországban, Németországban, Ausztriában 
kis vizsgát is tesznek a gyerekek, és kis diplomát is kapnak, hogy ezt a közlekedési 
alapvizsgát letették. Igazából az én fejemben ez a távlati cél van. Közlekedési képzést 
szeretnénk tartani minden gyereknek, a tanároknak kezdtük el a BringaSuli, illetve a 
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bringás vándortábort vezetők képzésénél, reménykedünk, hogy ez a jövőben javulni is 
fog.  

Iszonyú munkával belevágtunk a KRESZ-be is, és eddig már 
tizennemtudomhány alkalommal ültünk össze 3-4 órát szintén rengeteg civil 
szervezettel, és egy elég komoly KRESZ-módosító csomagot állítottunk össze. 
Védtelen közlekedők védelmét tűztük ki, és a balesetek számának csökkentését, 
zebrán rengeteg kerékpáros-gázolás volt, három nappal ezelőtt megint két asszonyt 
elütöttek a zebrán, és nagyon sok minden van. Egy körülbelül 90 oldalas anyagot 
fogunk a kormány elé terjeszteni. Itt még számos vita lesz ennek kapcsán. Nyilván itt 
meg kell találni a megfelelő kompromisszumokat, de gyakorlatilag a javaslatok 80-90 
százaléka olyan, ami Nyugat-Európában a KRESZ-ekben már elterjedt. Volt olyan, 
amibe nem mertem beleállni, például, hogy a piros lámpánál a kerékpárosok 
megfelelő kijelölés esetén jobbra kis ívben kanyarodhassanak. Ez számos nyugat-
európai országban már van, életszerű is, de én ezt nem mertem bevállalni, mert az 
egész KRESZ-módosítás arról szólt volna, hogy piros lámpán át akarnak menni a 
biciklisek. 

A KRESZ-ben van egy érdekes kihívás, ezek az elektronikus kütyük mindenütt 
megjelentek. Több városrészben már próbálják tiltani őket, balesetek is vannak. Erre 
is próbáltunk valamilyen szabályozást adni. Azt kell mondjam, ez egy olyan terület, 
amiben nem vagyunk elmaradva a világtól, mert a többi részén a világnak szintén 
most próbálkoznak ezzel. Szerintem abban a csomagban, amit összehoztunk, ezt 
viszonylag tisztességesen javasoltuk, tehát, hogy ilyen eszközökkel legfeljebb 10 
kilométer/órával lehet menni az úton, a bicikliutat olyan eszközzel lehet használni, 
ami legfeljebb 25 kilométer/órás sebességig segít, ami efelett van, az már 
segédmotor-kerékpárnak számít, bukósisakkal, nem tudom, mivel használható. Tehát 
elég részletes szabályozást tettünk erre vonatkozóan.  

Ez azért is fontos, mert bejelentkezett hozzám egy cég, ez a LIME nevű, akik 
Amerikában indultak, és 500 millió dollárt gyűjtöttek össze az elektromos 
kerékpározás elterjesztésére. Azóta már voltak a Fővárosi Önkormányzatnál, összesen 
már olyan 125 országban vannak a világon. Én két hete voltam Párizsban, és 
számomra döbbenetes élmény volt, hogy mindenki elektromos rollerrel közlekedik. 
Na, nem mindenki, csak elképesztően sokan. Párizsban tízezer elektromos roller 
indult el. Most indultak Bécsben is, és az a helyzet, hogy Vitézy Dávidnak láttam 
néhány nappal ezelőtt egy előadását, ami azt mutatta, hogy a világon a leggyorsabban 
felfutó applikációletöltés egyébként az elektromos rollerek applikációja. Tehát 
tönkreverte a Facebookot, a Ubert, bármit. Tehát azokban a városokban, ahol ez 
elindult - ez egy közösségi rollerezés -, ott gyakorlatilag forradalmasította a 
közlekedést. Itt a főpolgármester urat most azzal keresték meg, hogy akár december 
közepén ezt hajlandók lennének elindítani itt, Budapesten. Nyilván itt még egy-két 
egyezkedés van, úgyhogy remélem, hogy jövő tavasszal azért el fog tudni indulni. 

A kerékpáros-turizmusról néhány szót. A célcsoportok kiszélesedtek. Már nem 
úgy néznek ki, mint régen, hanem úgy néznek ki, hogy van gyerek, idős, fiatal, a 
Fertő-tó körül 40-50-esével járnak 70-80 éves nyugdíjascsoportok, és elszáguldanak 
mellettünk. Egy ideig ez frusztrál, aztán rájövünk, hogy elektromos rásegítésű 
kerékpárral mennek. Tehát több ezren egy pont előtt elmennek naponta, és amikor a 
kerékpáros-szolgáltatásban gondolkodunk, akkor ezzel számolni kell. 

Amikor kormánybiztos lettem, akkor így nézett ki a magyar kerékpárhálózat. 
Azt hiszem, hogy ennek a térképnek köszönhetem jelentős részben, hogy 
miniszterelnök úr úgy gondolta, hogy itt valakit ki kell nevezni, mert a kerékpárút-
fejlesztések úgy történtek, hogy a polgármesterek pályáztak, és ha szerencse volt, 
akkor két polgármester egy irányba pályázott, és összeért az út, ha nem volt 
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szerencse, akkor pedig nem. Most azt szeretnénk, ha a kerékpáros-hálózat valahogy 
így nézne ki, tehát lenne egy olyan rendszer, ami átjárható, és összeköti egész 
Magyarországot. Minden megyében leültünk, és egy külön egyeztetést tartottunk, 
úgyhogy reménykedünk, hogy az elkövetkező években jelentőset tudunk lépni ennek a 
térképnek a megvalósulása mellé. 

Az elmúlt időszakban is Magyarország rendkívül sokat költött kerékpáros 
fejlesztésre uniós pénzekből. Amire a nyíllal mutatok, tehát ez a magyar diagram, 
tehát lakosságarányosan Magyarország fordított az uniós forrásokból a legtöbbet 
kerékpárutak fejlesztésére. Most van egy vita, Magyarországon nincsen adat, hogy a 
kerékpáros-turizmusnak milyen hatása van. Ez a felmérés 2012-ben készült, és 2012-
ben ezek a számok voltak. 44 milliárd eurót forgatott meg a kerékpáros-turizmus. És 
hogy ez a 44 milliárd euró mekkora volt - ez 2012-es adat, még egyszer mondom -, ez 
nagyobb, mint amit a hajózással kapcsolatos turizmus megmozgat, pedig ott aztán 
vannak igazán nagy hajók meg Adria, meg mindenféle, de a kerékpáros-turizmus egy 
elég komoly dolog a turisztika szempontjából. Elég csak arra gondolni, hogy ha valaki 
biciklizett a Duna menti kerékpárúton, akkor ott látja, hogy Passautól Bécsig, 
Hainburgig azért több ezer osztrák család él nagyon jól egyébként a kerékpározókból, 
akiknek különböző szolgáltatásokat csinál. Most hiába építünk kerékpárutakat, 
nagyon fontos, hogy a megfelelő háttérszolgáltatásokat felépítsük hozzá. Ma már ilyen 
telefonos applikációkra, térképekre, sok mindenre szükség van. Itt is elkezdtünk 
előrelépni. Itt is még jó néhány lépés azért hátravan.  

Kerékpárosbarát szolgáltatásokat is ki kellene építeni. Ehhez kellene egy 
minősítési rendszer. De, mondjuk, el kellene érni, hogy sokkal általánosabb legyen, 
hogy a MÁV vonatain biciklit lehessen szállítani, illetve már Mager Andrea miniszter 
asszonnyal is tárgyalásba kezdtünk, hogy a következő év nyarán néhány területen 
próbáljuk azt ki, hogy a Volán-buszokon is nyíljon meg a kerékpárszállítás lehetősége. 
Semmi újat nem találunk ki, ez a világ nagyon sok részén már működik is, nem is kell 
nagyon messzire menni, például Szlovákia is ilyen.  

Itt leírtuk, hogy mi minden újul meg, lesz Balaton-kör, a képviselő asszonynak 
mondom, a tervek elkészülnek jövő tavasszal, most már reményeim szerint kezdődik 
a munka, megkezdődhet a Budapest-Balaton-kerékpárút építése, az Eurovelo 6-os 
kiépítése Budapestig, a Tisza-tó köre bezárul, és vannak még kisebb-nagyobb 
turisztikai útvonalak, még igen nagy listát lehetne írni.  

Itt átadtuk a Tokaj-Nyíregyháza-kerékpárutat. Itt mindenkinek meg kell 
barátkoznia azzal - figyelmeztetésként mondom -, hogy kerékpárút-átadás velem csak 
úgy történhet, ha bebiciklizzük. Tehát volt, aki nyafogott, amikor a Fertőd-Keszthely 
135 kilométeres kerékpárutat adtuk át. Voltak képviselők, akik csak kisebb szakaszra 
vállalkoztak, de tanúsíthatják, hogy így volt. Remélem, hogy megerősíted a 
mondanivalómat, de az elszánt kemény mag… (Barcza Attila: Választókerület 
határáig.) Igen, de a polgármestereket is beállítottuk, tehát bicikliút átadása: 
mindenkinek bicikliznie kell. Általában élvezik az emberek. Az az igazság, hogy volt 
egy kilátó is Romhányban, ahol azt mondták, hogy fél tízre érkezzek, mert felvisznek 
kocsival, és mondtam, hogy mennyi a távolság, mondták, két és fél kilométer, hát 
akkor, mondtam, menjünk gyalog, mondták, hogy senki nem megy gyalog. A végén, 
mivel én gyalog mentem, hetvenen, tehát az összes iskolaigazgató, három 
polgármester, mindenki gyalogolt. Azt gondolom, hogy az aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztos már itt az átadásokkal is próbálja egy kicsit az aktivitás 
irányába terelni a szemléletet.  

Kulturált országokban - az az igazság, hogy - valamiféle egységes rendszerben 
működik a turizmus, elég Ausztriára, Svájcra gondolni. Megalkottuk, 
közbeszereztettük a táblarendszer megtervezését, mostanában már ezzel táblázunk. 
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Sajnos még az útügyi, műszaki előírásokban nem ez szerepel. Ez nemcsak kerékpárút, 
hanem a vízitúra-megállóhelyekre, lovas turizmusra is ez mind igaz, információs 
táblák is azonosak lesznek. A közbeszerzési pályázatunk jól sikerült, mert annak a 
cégnek a vezetője, aki a pályázatot elnyerte, nem sokkal később a Magyar Olimpiai 
Bizottság főtitkára lett. Úgyhogy mondom is mindenkinek, hogy érdemes nálunk 
pályázni, mert ki tudja, mit hoz az élet.  

A kerékpáros-fejlesztéseket rendkívül gyorsan megtalálják a kerékpárosok. A 
Tisza-tónál megszüntettük a gáton áthaladó kerékpárforgalmat, és ezek a számok: 20 
ezren voltak 2016-ban, 31 ezren 2017-ben, és 2018 szeptemberéig pedig 48 500 
strigulát húzott a gátőr. Tehát ez az egyetlen hivatalos adat Magyarországon a 
kerékpárosokról. Tehát ez azt jelenti, hogy biztosan megkét és félszereződött a 
forgalom ennek a nem olyan nagyon komoly fejlesztésnek köszönhetően.  

A kerékpárutakra pályáztak a polgármesterek, aztán utána csak a település 
határáig szerették őket karbantartani, utána sok gond volt. Sikerült elérni, hogy a 
kerékpárutak üzemeltetését átvegye a Magyar Közút, és az a helyzet, hogy a 
költségvetésben sikerült is forrást biztosítani rá, 910 kilométert vett át, és évente 
nagyjából egymilliárd forint van most szánva kerékpárút-karbantartásra. Azért van a 
következő évben 1,7, mert az idei évből 700 millió forint megmaradt és átcsúszott 
jövőre. Reménykedem, hogy ez az 1 milliárd forint tartható lesz.  

Végre van egy olyan építkezés, ami már folyik. Itt látszik, hogy már folyik a 
munka. Itt is van egy képviselő úr, aki meg tudja erősíteni. Így fog kinézni a híd, 2019 
decemberére tervezik az átadását. Itt egy külön sávot még hozzáragasztanak 
konzolokkal a hídhoz, ez lesz a kerékpáros híd Tiszafüred és Poroszló között. Nagyon 
szép lesz, nem lesz olcsó, de nagyon fontos, hogy bezáródik egyébként a Tisza-tó 65 
kilométeres kerékpárútja.  

És akkor betört a modern technika egyébként Magyarországra is, 19 
kerékpáros-számlálót már az idei évben elhelyeztünk. November 28-án lesz a 
sajtótájékoztató, amikor ezt bejelentjük. Így néz ki, tehát nem egy nagy csodadologról 
van szó. Ezen a honlapon akár már most is, aki ezt letölti, megnézheti országtérképen, 
hogy ez a 19 számláló hol mennyi kerékpárost számlál. Elég mellbevágó különbségek 
és adatok vannak. A Velenceitónál például horror mennyiségű biciklis van, de vannak 
olyan kerékpáros-számlálók, amelyek csak alig néhány kerékpárost számlálnak.  

Ahol van kerékpárosdivat, ott kell legyen kerékpárosverseny is. Sikerült 
újraindítani a Tour de Hongrie-t. Egészen fantasztikus felvételek készültek az idei 
esztendőben. Elmondhatom, hogy ugyanaz a stáb készítette a Tour de Hongrie-ról a 
felvételeket, akik a Tour de France-ot is közvetítik. Az M4-en kívül még lehetett nézni 
az Eurosporton és összesen 195 országban. Úgyhogy azok a városok, amelyek 
beszálltak, tulajdonképpen az egész világnak megmutathatták magukat. A kormány 
döntött, hogy még ennél is nagyobb fába vágjuk a fejszénket, és megpróbáljuk a Tour 
de France vagy a Giro rajtját és az első három nyitószakaszát Magyarországra hozni.  

Amikor Párizsban voltunk, azt mondták, hogy még gondolkozzunk, mert az, 
hogy Budapest szép város, önmagában nem elég, úgyhogy ott is vannak ötleteink. 
Nekem például az, hogy mivel nincsen híres kerékpárosunk, lehet, hogy össze kellene 
állni a szlovákokkal, mert van egy ikonjuk, a háromszoros világbajnok Peter Sagan és 
egy Budapest-Pozsony 3 napot lehetne elhozni talán 2023-ban. 

De a Girónál jobban állunk. Nem lehetetlen, hogy a Girót el tudjuk hozni 
2020-ra Budapestre. Tegnap volt a Kométa olasz-magyar cég nálunk, aki egy híres 
kerékpáros, bizonyos Alberto Contador csapatának a főszponzora, és ők azt mondják, 
hogy segítenek, hogy 2020-ban a Giro Magyarországra jöjjön. Ez a világ egyik 
legnézettebb sporteseménye. Nem nagyon értjük, hogy hogyan lehet 21 napon 
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keresztül napi 4-5 órát nézni, hogy kerékpároznak egymás után, de a világ más 
részein ezt nagyon szeretik nézni, és közben a tájakat is nézik.  

Egyéb kerékpáros-fejlesztésekben is gondolkodunk. Szeretnénk bike-parkokat 
építeni. Nem könnyű a feladat, mert Magyarországon ezt nem lehet, mert nemzeti 
parkok, természetvédelem, erdők, tehát hiába mondjuk, hogy Szlovákiában, 
Ausztriában, Csehországban, Szlovéniában, Horvátországban van, de 
Magyarországon itt más kihívások vannak, de azért nem tettünk le róla. Lesz három 
velodrom, Kaposváron, Debrecenben és Budapesten, és szeretnénk egy stratégiát is 
készíteni, amiben minden, ami kerékpározás, azt összefoglalnánk 2030-ig.  

Nagyon fontos a szemléletformálásban, hogy a gyerekeket felállítsuk a 
számítógép mellől. Ezért - azt hiszem, erre a programra vagyok a legbüszkébb - 
indítottuk újra a vándortáborokat. Gyalogosan, biciklivel és vízen lehet 
vándortáborozni. Idén 7500 gyereket vittünk el, 1400 tanár kapott akkreditált 
továbbképzést. A következő évben a minimális célkitűzésünk a tízezer gyerek. Ezt 
nagyon kedvező árfekvésben tudtuk véghezvinni. 21 ezer forintot fizettek a gyerekek 
egy hétért, amiben az utazást leszámítva minden benne volt: szállás, étkezés, 
programok. Úgyhogy nagyon nagy sikere volt. 

Én arra számítok, hogy jövőre az lesz a gond, hogy túl gyorsan el fognak fogyni 
a férőhelyek, úgyhogy további útvonalakat fogunk indítani már a következő 
esztendőben. Itt van néhány kép a gyalogos vándortáborról. Azt a szép, szerintem, 
amikor így látjuk a gyermekeinket és nem a telefont nyomkodva vagy amikor 
bicikliznek. Kerékpáros vándortábort csak az idei évben tudtunk indítani. A másik 
kettőnél a kísérleti projekteket már tavaly elkezdtük. 

A vízi turizmusnál is nagyon fontos, hogy fantasztikus adottságai vannak 
Magyarországnak, békés, nyugodt folyóink vannak. Csak valami infrastruktúrát ki 
kellene építeni a vizek mellett, mert kell hogy legyen hol vécézni meg esetleg 
zuhanyozni. És akkor egy igazi kerékpáros, illetve vízi paradicsommá válhat 
Magyarország. A Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel nagy munkában vagyunk, úgyhogy 
137 vízi megállóhely fejlesztése van folyamatban. Ezek nagy része a következő év 
nyarára el is fog készülni, tehát a vizek mellől érkező képviselők akár a Szigetközből, 
akár a Tisza mellől meg tudják erősíteni, hogy itt már sokat léptünk az idei 
esztendőben is. 

Van egy-két teljesen új projekt. Az egyik ilyen a nyaralóhajózás magyarországi 
bevezetése. Tizennégy országban van ilyen Európában. Ez gyakorlatilag olyan, mint 
egy vízen úszó lakókocsi. Jogosítvány nélkül vezethető egy egész kis képzés után. Én 
kipróbáltam, nem nekem való, tehát 10 órán keresztül 7-8 km/órás sebességgel 
száguldozni a vízen; kell még néhány évet öregednem hozzá, hogy ezt én bírjam. De 
hihetetlen nagy keletje van a dolognak.  

Tavaly nyáron el akartunk menni, és egész Európában egyetlenegy hajót nem 
tudtunk foglalni a nyári időszakban. Ez nagyon megy. Első lépésben a Felső-Tiszán és 
a Bodrogon indulna el. Itt is vannak különböző kihívások, mert pont felújítják a gátat 
Tiszalöknél, ami pont ketté fogja vágni két évre a területet, de majd valahogy meg 
fogjuk oldani ezt is.  

A másik ilyen ötlet, amivel amikor először megkeresett a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség, azt hittem, hogy viccelnek, de kiderült, hogy nem, hogy építsünk egy 
vadvízi kajak-kenu pályát az Alföldön. És kiderült, hogy ez nem vicc, hanem komoly. 
Kiskörénél 5 méter vízszintkülönbség van, és erre az 5 méterre egy körülbelül 700 
méteres pályát is lehet építeni. Gyakorlatilag a világon már minden verseny 
egyébként mesterséges medencében folyik, és nagyjából 4-6 méter közötti 
vízszintkülönbségekre építik ezt. Úgyhogy a Tisza-tónak egy új attrakciója fog 
kialakulni Kiskörénél, vadvízi pálya lesz. 
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Az volt az én nagy szerencsém, hogy az újságírók nem szedtek szét ebben az 
ügyben, hogy épült a Tiszán egy hallépcső, itt, Kiskörénél. És amikor rákeres az 
ember a kiskörei hallépcsőre, az első kép olyan, amikor a hallépcsőn valaki 
raftinghajóval hajózik le. Úgyhogy innentől kezdve, hogy már a hallépcsőn is le lehet 
raftingolni, innentől kezdve azok az újságírók is, akik teljesen bornírt ötletnek 
tartották ezt, egyébként a kormányban is voltak ilyenek néhányan, akik hitetlenkedve 
csóválták a fejüket, azok is megadták magukat, és elhitték, hogy ez működik. A tervek 
elkészültek, a kormány elé vissza kell vinni és ha a kormány úgy dönt, hogy továbbra 
is támogatja, akkor ez megépülhet, jövőre elkezdődhet az építkezés. A külföldi cég, aki 
tervezte, arra tett javaslatot, hogy legyen egy turistaág, amit az apukák meg 
nagymamák nem tudnak megúszni, hogy el kell hogy vigyék a gyereküket ide, illetve 
legyen egy versenyzők számára használható ág is.  

A „Bejárható Magyarország” keretében lovasturista-útvonalakat építünk ki, 
európai uniós támogatásokat használunk fel ehhez. Első körben egyébként 
Északkelet-Magyarországon fognak ezek kiépülni, de a vitorlázást, a Balaton 
átjárhatóságát is támogatnánk, tehát itt nagyon sok fejlesztés van. Jármódonként 2-2 
milliárd forint, összesen 10 milliárd forint van jármódok szolgáltatásfejlesztésére. 
Van, aki jármódnak mondja, van, aki járásmódnak, nekem mind a kettő szokatlan 
volt. Kormánybiztosként hallottam először ezeket a szavakat.  

Nem tudom, felismeritek-e vagy felismerik-e, hogy melyik város ez itt a 
háttérben. Hihetetlennek tűnik: Tatabánya. Magyarországon három helyen épült via 
ferrata útvonal, 10 különböző út, és a következő évben még 3, illetve 10 új helyszínen 
szeretnénk túraútvonalakat építeni. Itt is csak elmondom, hogy ahol ilyet szeretnénk 
kiépíteni, ott mindenhol van egy védett lepke, egy védett virág, tehát a 
természetvédelem erős. A legmellbevágóbb nekem, hogy mondjuk Bélapátfalván, ahol 
néhány éve még robbantották a hegyet, ott is a természetvédők a kardjukba akartak 
dőlni, hogy ott megtelepedett a korai szegfű, és ez rendkívül komoly kihívásokat 
jelent. 

Ez egyébként is nagy probléma, hogy az én feladatom az, hogy a természetbe 
vigyük el az embereket, de ez nagyon nehéz, mert akár sípályát, akár kerékpárpályát, 
akár via ferratát akarunk építeni, az biztos, hogy azon a helyen, ahol kellene, biztos, 
hogy nem lehet. Tehát itt nagyon sok és hosszú egyeztetésre van szükség. 

Az egyik legérdekesebb via ferrata útvonal - ez a turizmus szempontjából 
érdekes lesz - az Erzsébet híddal szemben a Gellért-hegyen javasolt útvonal. Én 
összehívtam mindenkit, és azt gondoltam, hogy ezt a főváros, a nemzeti parkok, az 
erdészet, mindenki elkaszálja, de meglepetésemre ez most nyerésre áll, úgyhogy 
lehet, hogy a következő évben a Gellért-hegyen egy via ferrata útvonalat ki fogunk 
tudni építeni. Az azért lesz jó, mert onnantól kezdve a budapestieknek nem kell 
magyarázni, hogy mi az a via ferrata. Aki nem tudja, onnantól kezdve tudni fogja.  

Szerintem tömött sorban fognak állni az emberek, hogy felmászhassanak a 
Gellért-hegy oldalán a sziklán és készüljön róluk olyan fénykép, amin az Erzsébet híd, 
a Lánchíd meg a Duna ott van mögöttük, úgyhogy én sokat várok ettől. Sípályák 
fejlesztése: kettőben sikerült előrelépni, egy kicsit még segítettünk 
Sátoraljaújhelynek, és még továbbiakkal, Kékestetővel, Visegráddal, Bánkúttal, 
Sátoraljaújhellyel, Nagy-Hideg-heggyel tárgyalunk. A legkomolyabb egyeztetéseket a 
természetvédelmi kihívások jelentik.  

Azt gondolom, hogy a természetvédelem rendkívül fontos, de az is nagyon 
fontos, hogy az emberek ki tudjanak menni a természetbe, és az is nagyon fontos, 
hogy az embereknek a szabad idejükre fordítható jövedelme növekszik, hogy azt ne 
csak Szlovákiában vagy Ausztriában, hanem Magyarországon is el tudják költeni. 
Eplény, Mátraszentistván környéke hihetetlen sokat profitál abból, hogy ezek a 
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sípályák ott vannak. Ezt az anyagi erőt, ami emögött van, szerintem nem kell mind 
külföldre terelni, meg kell találni a bölcs kompromisszumot. 

A kisvasutak megújulására 10 milliárd forintot szánt a kormány. Egy mondatot 
engedjenek meg! Biztos olvasták: Csarna-völgyet, az érintetlen természeti környezetet 
ezzel az ádáz beruházással tönkre szeretnénk tenni, mondja a WWF, akinek én nagy 
tisztelője vagyok, de ebben az ügyben nem ártana, ha igazat sikerülne mondani. 
Ugyanis az a helyzet, hogy itt mindig is volt kisvasút. 

1999-ben elmosta az árvíz - nem ’50-ben, ahogy írják, ’99-ben -, de megvannak 
az erdészeti épületek. Néhány vasúti kocsi egyébként fennrekedt a hegyen, azóta sem 
hozták le. Kifordult sínek, bedőlt hidak, ezek vannak most ebben a Csarna-völgyben. 
Tehát szó sincs arról, hogy itt új vasutat akar valaki építeni. Egész egyszerűen a régi 
helyreállításáról van szó. Ezelőtt le fogunk ülni ezzel a civil szervezettel, és próbálunk 
majd valami kompromisszumot találni, de szerintem egy ilyen szervezet, mint a 
WWF, nem engedheti meg magának, hogy ilyen valóságtartalmú közleményeket 
adjon ki egy ilyen témában.  

A szemléletformálásnak egy nagyon fontos része, hogy beindítottunk az 
Ötpróba-programot. Én annak idején ötpróbáztam. Kellett futni, úszni - Balatont 
átúszni, futni 28 kilométert -, túrázni, biciklizni százat, és ha ezt elég sokszor csinálta 
az ember, akkor kapott egy olyan melegítőt, mint amilyen az olimpikonoknak volt 
vagy amilyen lesz. Ezt sikerült most újraéleszteni. Az ötpróba arca ez a kis ember, itt 
közepén. 130 kiló, Kiss Gergőnek hívják, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdásunk, 
és most megyek délre sajtótájékoztatót tartani vele, mert be fogjuk jelenteni, hogy a 
Vizesgála november 25-én lesz a Duna Arénában. Tehát ezúton is mindenkit 
szeretettel hívok. Ha a munkatársaimnál bejelentkeznek, akkor jegyet is tudok 
küldeni mindenki, mivel itt meghallgatnak, ezért valamivel kárpótolnom kell önöket.  

Lehet úszni 500, 1500 és 3000 métert. Illetve délután egy olyan fantasztikus 
show lesz, hogy minden olyan olimpiai aranyérmesünk, aki az utolsó olimpián 
aranyérmet nyert, az ott lesz, és lesznek kenus, sárkányhajós, úszós és mindenféle 
számok még. Ez pedig délután 6 órakor indul, de előtte mindenki úszhat 
világsztárokkal 500, 1500 vagy 3000 métert. Aki nem ötpróbázik, azt biztatom.  

A múltkori bizottsági meghallgatáson kiderült, hogy Dúró Dóra képviselő 
asszony lelkes ötpróbázó volt. Meg is dicsérte a rendezvényt. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

Ez a kép a cseszneki várnál készült egy via ferratán, ahol felmásztam és azt 
éreztem, hogy igazi férfi vagyok, életemet kockáztatva leküzdöttem a veszélyt, majd 
lementünk a felszerelésért és összeomlottunk, mert két asszony meg egy négyéves 
kislány elindult ugyanazon a pályán, ahol mi felmásztunk. Tehát egy teljesen 
veszélytelen dolog, de mégis komoly kihívásnak érzi az ember, úgyhogy azt gondolom, 
hogy via ferrata útvonalakat is érdemes építeni. Ennyi volt az 56 dia, köszönöm, hogy 
meghallgattak. Fél óra helyett háromnegyed lett!  

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon tartalmas volt a tájékoztató, úgyhogy 
szerintem a bizottság nagy érdeklődéssel figyelte. Azt gondolom, hogy 
rácsodálkozhatunk jó néhány olyan dologra, ami mellett elmegyünk a hétköznapok 
során. Köszönöm a figyelemfelhívást. Kérdések, hozzászólások következnek. Először a 
hölgyek következnek. 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy 

örömmel hallgattam a kormánybiztos úr beszámolóját, és azt gondolom, hogy - a 
legelső dián volt, hogy a gyermekek nyomkodják a telefont és sok az elhízott - a 
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sportturizmus és a sporttal összefüggő aktív Magyarország rendkívül jó 
kezdeményezés, úgyhogy én is szeretnék valamit mondani. A Gyilkos-tónál lévő via 
ferratát másztam meg, és ugyanez az érzésem volt, mint kormánybiztos úrnak, hogy 
megcsináltam, legyőztem a lehetetlent.  

Az az ötlet, hogy itt az Erzsébet hídnál, a Gellért-hegyen via ferratát építsünk, 
nekem nagyon-nagyon tetszik, és tényleg örülök neki, hogy sikerül a 
környezetvédelmi és egyéb akadályokat leküzdeni. A balatoni kerékpárúttal 
kapcsolatosan szeretnék egyet kérdezni. Azt mondta, hogy elkészültek a tervek, akkor 
ezek szerint sikerült a nyomvonalat véglegesíteni teljesen, minden önkormányzat 
egyetértett azzal, amit végül sikerült. 

Erről egy picit ha még beszélhetnénk, hogy hogy áll most, és hogy 
szerencsésnek tartják-e azt, hogy egyben kezelik a balatoni kerékpárút fejlesztését, 
mert voltak olyan hangok, akik azt mondták, hogy lehet, hogy ezeket darabjaira 
kellene szedni, önkormányzatokra. Tehát mi az önök álláspontja, ezt szeretném 
megtudni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Szerintem csináljunk egy ilyen kört, kormánybiztos úr, jó? (Jelzésre:) 

Manninger Jenő! 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm az előadást. Sok szempontból is 

érdekes volt. A balatoni kerékpárúttal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy hogy 
áll a helyzet.  

De annyit azért el kell mondani, mindenképpen szeretném elmondani, hogy 
nagyon fontos, hogy egységes kézben legyen, tehát az egész Aktív Magyarországért 
csomag is jó, hogy egy kézben van, de a kerékpározás meg különösen fontos lesz, hogy 
nemcsak koordinálás, hanem egy kicsit a koordinálásnál több is egy kézben van.  

Annak idején a Balaton körüli kerékpárút azért nem épült megfelelően a ’90-es 
években, mert akkor is az önkormányzatok külön fejlesztettek, és 2000 körül hozott 
az akkori kormány egy határozatot a balatoni kerékpárkörút építésére. Nyilván ez 
mára meghaladottá vált, tehát nagyon sok helyen újjá kell építeni. Akkor is ez volt a 
példa - és külön kiemelném, ilyen személyes dolgokat is hadd emeljek ki -, hogy azért 
örülök, hogy Révész Máriusz elmondta az előadásában, hogy még az üzemeltetést is 
megoldották, mert ez több mint tízéves probléma volt. 

Nem sikerült elérni 2000 után több mint 10 évig, hogy az üzemeltetésnek is 
nemcsak hogy a felelőse meglegyen, az is sok évig tartott, hanem hogy még a forrás is 
meglegyen, ez nagyon fontos volt. A balatoni kerékpárút ezért nagyon sok helyen 
nagyon rossz állapotban volt, és nyilvánvalóan még ráfér a fejlesztés. Ennyi kitérőt 
tennék. 

Közlekedésbiztonsági szempontból van egy megjegyzésem: nyilván 
foglalkoztunk azzal, de nemcsak városban, hanem kisvárosban, falun is azt látom - 
már amennyire a Balaton környékét falunak lehet nevezni, nem tipikus falu, mert 
zöld terület -, roller, robogó, kerékpár és van, ahol még a Segway és ezek használatát 
kell átgondolni és szabályozni. Korábban csak a robogók okoztak gondot a 
kerékpárúton, most már mindez érdekes lesz közlekedésbiztonsági szempontból.  

Ugyanakkor azt meggondolandónak tartom, értem, hogy a kerékpárosok nem 
szeretnék, ha tiltanák a kerékpárhasználatot közúton. Ezt a városban valószínűleg 
meg is lehet érteni, és célszerű és a járdákra inkább kerüljön vissza, ahol lehet, de 
külterületen, ott, ahol megépült a kerékpárút, pláne egy olyan pályázatból, ami 
kifejezetten egy főút közlekedésbiztonságát célzott javítani, én azért azt gondolom, 
hogy, azokon a helyeken, ahol most is, helyes, ha a közvetlen látótávolságban lévő 
kerékpárút ott van, ha ott is nagy forgalmú útról van szó, ott marad. Nem tudom, erre 
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kiterjedt-e a kerékpárosok javaslata, de kivételesen azt gondolom, hogy nem a 
kerékpárosok mellett lennék, mert ott viszont mindenképpen az kellene, hogy 
menjenek a kerékpárútra, és ne a forgalmas főutat használják. Ez is egy 
közlekedésbiztonsági szempont. 

Annyi kérdésem lenne még, illetve az is egy jó észrevétel volt - és itt egy 
információt is szeretnék mondani -, hogy valóban az ilyen kajak-kenu pályáknál meg 
ezeknél nagyon fontos, meg a technikai sportok egy részénél, hogy más a tömegsport 
és más a versenysport. Tehát vannak bizonyos olyan technikai sportágak - már a 
gördeszka is ilyen egyébként -, hogy ha építenek egy pályát, olyat, ami nemzetközi 
versenyekre is alkalmas, ugyanazt nem tudják használni a tömegsportolók, mert 
nekik veszélyes. Tehát fokozatokban kell ezt megtanulni. Nyilván ez a kajak-kenura is 
érvényes. Dunacsúnnál van egyébként egy ilyen pálya, de úgy tudom, hogy azt is 
igazából csak a nagyon képzett versenyzők tudják használni. Tehát ez egy nagyon jó 
elképzelés, amit hallottunk, hogy egyszerre kettő épül, egy a versenyekre, egy pedig az 
amatőröknek. 

A kérdésem az, amire nyilván meglesz a válasz, csak az idő hiánya miatt 
kimaradt, de a Balaton környékét tekintve meg kell említeni a hegyi és 
túrakerékpározást, azzal is foglalkoztok, hogy igazából ott is vannak pályázatok. Ott 
hogy áll a helyzet? Tehát kiegészítve a Balaton körüli bringautat. Engem nyilván 
elsősorban a Balaton-felvidék érdekel, úgy tudom, hogy ott is vannak pályázatok, 
hogy ott mi várható, és akkor még ráadásul, igaz erről is beszéltünk már, de hogy 
teljes legyen a kép, láttam egy Csehországról készült filmet, amely az erdei 
kerékpározásról szólt, hogy egy nyomon építettek ki kerékpárutakat. Ez azért is 
érdekes, mert tudjuk, hogy évtizedes viták után sikerült azt elérni, hogy az erdőben is 
lehet most már legalább a kijelölt utakon kerékpározni. Itt van-e ez irányú lehetőség, 
hogy ezek is kiépüljenek? Köszönöm. 

Révész Máriusz válaszai 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos: Ha 
megengeded, nem hoztam papírt, és lassan elfelejtem. Tehát kezdem visszafelé. 

Az erdei kerékpárutak, flowtrailek meg mindenféle ilyen útvonalnevek vannak. 
Az a helyzet, hogy Magyarországon nagyon nehéz ilyet építeni. Most legalább két-
három helyen próbálkoznak ilyennel az országban, de a nemzeti parkok mérsékelt 
lelkesedést mutatnak, és amikor most a nemzeti parkokkal megegyeztünk, akkor az 
Országos Erdészeti Hatóság azt mondta, hogy akkor tud hozzájárulni, ha 
bebizonyítjuk, hogy közérdek. Én mondtam, hogy mit bizonyítsunk azon, hogy 
közérdek, szívinfarktusban meghalnak az emberek, meg elhízottak, tehát valamit 
kellene, valamilyen attrakciókat, ami vonzó a fiataloknak. Úgyhogy lehet, hogy itt 
még akár törvényhez is vagy valami rendelethez majd hozzá kell nyúlni. De hogy jól 
működjön a dolog, két mikrobuszt biztosított a kormánybiztosság, és beültettük az 
erdészeti hatóságok, több nemzeti park embereit, és elmentünk Ausztriába a Szent 
Korona-pályára, ahol egyébként biciklit béreltünk, és lejöttünk ezeken a pályákon. 
Hát eléggé kihívás volt, na, tehát az időnként úgy éreztük, hogy az adrenalin megy fel 
bennünk. Mindenki nagyon élvezte. Remélem, hogy sikerült ezzel kimozdítani. 
Szerintem fontos a természetvédelem, de azt én teljesen abszurdnak tartom, hogy 
Magyarországon nem lehet olyan dolgokat megcsinálni, ami a szomszéd országokban 
mind van. Jó, Ukrajnában lehet, hogy nincs, de általában mindenhol van. Tehát 
szerintem nagyon fontos a természetvédelem, de nagyon fontos, hogy a megfelelő 
turisztikai attrakciókat fel tudjuk kínálni az embereknek. Tehát azt szeretnénk, hogy 
éljenek egészségesen, menjenek ki a természetbe. Ehhez kell egy-két dolgot építeni. 
Bízom abban, hogy sikerül ezen a területen is előremenni.  
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A gördeszkázást mondtad. Most született egy kormányhatározat, a múlt héten 
fogadták el, pályázatot fogunk kiírni gördeszkaparkok építésére. Megint ugyanaz, 
hogy valamivel célozni kell erre a fiatal korosztályra, hogy menjenek, mozogjanak. Aki 
gördeszkázni szeret, az menjen gördeszkázni.  

A kerékpárút-használat. Ez egy bonyolult kérdés, és azt látni kell, hogy a 
kerékpárosok nagyon különbözőek. Tehát nyilván más a Józsi bácsi, aki 72 éves 
korában el akar menni a kocsmába vagy az ABC-be kerékpárral, meg más, mondjuk, 
az a fiatalember, aki felül a biciklire, és egy-két barátjával együtt fejébe veszi, hogy 
170 kilométert fog biciklizni azon a napon, és szeretne menni egy 30-40 
kilométer/óra közötti átlagot. Ezek az emberek Nyugat-Európában sem mennek fel a 
kerékpárútra. Nyugat-Európában azt mondják, hogy az embereket felnőttnek 
tekintik, és azt gondolják, hogy el tudják dönteni, hogy hol akarnak kerékpározni. Ha 
van kerékpárút, akkor mennek ott, vagy mennek inkább az út szélén, vállalva az ezzel 
járó, kétségkívül városban nagyobb kockázatot. Tehát az a helyzet, hogy aki sportoló, 
az nem nagyon fog menni, különösen ha ott még gyerekek is, idősek is vannak, mert ő 
gyorsan szeretne menni kerékpáron és sokat. Egy kőbányai kerékpáros barátom 
múltkor Kőbányán felszállt a kerékpárra, elbiciklizett Balatonig, körbebiciklizte és 
hazabiciklizett, azt hiszem, 440 kilométert biciklizett egy nap alatt. Tehát, aki 
mondjuk, 440 kilométert akar biciklizni, az soha nem fog felmenni a kerékpárútra, 
mert ő haladni akar.  

Ezek azok a dolgok, amiket össze kell rakni. Egy dolog biztos, hogy 
természetesen van olyan út, ahova nem lehet felmenni a továbbiakban sem 
kerékpárral, és lesz olyan út, amire szintén nem lehet, de mellette meg kerékpárút 
lesz. Tehát a kötelező kerékpárút-használat nem jelenti azt, hogy egyiket sem lesz 
kötelező használni, és mindenhol mehetnek a kerékpárosok.  

Illetve Ausztriában van egy olyan fogalom is, hogy „kivéve sportkerékpáros”, 
tehát, hogy kerékpárral tilos menni, de ha sportkerékpáros, ott megvan a definíciója, 
ott országútival engedik ezt, országúti kerékpárral fel lehet menni. Most nem terjedt 
ki az előadásom arra, hogy a kerékpározás tekintetében egyébként Nyugat-Európában 
épp egy elképesztő forradalom van. Hozzánk még nem érkezett be az ára miatt. Tehát 
- tudom, hogy Manninger képviselő úrnak is pedelecje van -, csak két számot 
mondanék: hat évvel ezelőtt Németországban eladtak 4000 pedelecet, két évvel 
ezelőtt meg 700 ezret. A kerékpárgyártóknak Nyugat-Európában már a hasznuk 
nagyobb része a pedelecek gyártásából van. Ennek lesznek következményei nálunk is. 
Hollandiában például meg Dániában, épp a pedeleceknek köszönhetően a 
kerékpáros-balesetek száma egyébként növekszik. A 78 éves néni meg a bácsi 
megveszi a pedelecet, és az eddigi 8-10 kilométer/órás sebesség, amivel eddig tekerni 
tudta a biciklit, ahelyett megy 25-tel. Csak a reflexei nem javultak vagy nem 
gyorsultak fel, és növekszik a pedeleceknek köszönhetően a balesetek száma, és az a 
helyzet, hogy ez elkerülhetetlenül meg fog érkezni. Egy ilyen belépő szintű pedelecnek 
500-700 ezer forint az ára. Ez egy kicsit ezt a folyamatot késleltetni fogja, de 
robbanásszerűen meg fog érkezni. Távolabbról is már elektromos rásegítésű biciklivel 
fognak munkába járni, és sok mindent lehet mondani.  

Ami nagyon fontos, és a képviselő úr első kérdésére vonatkozik, hogy Nyugat-
Európában, de már Izraelben is és számos Ázsiai országban már nem a kétosztatú 
utakban gondolkodnak, hogy van egy út az autóknak, amin megy az autó, mondjuk, 
30-50 kilométer/órás sebességgel, és van egy út a gyalogosoknak, ahol, mondjuk, a 
gyalogosok mennek ilyen 3-10-zel, hanem számos képet láthatunk, hogy gyakorlatilag 
három részre van osztva a közlekedési felület: egy van az autóknak, egy van a 
gyalogosoknak, és közben pedig elkülönítetten van egy ezeknek az elektromos 
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rollereknek, kerékpároknak, ahol úgy számolnak, hogy ezekkel az eszközökkel 10-30 
kilométer/óra közötti sebességgel tudnak közlekedni.  

Az a helyzet, hogy ebbe az irányba megy a világ. Hogy mi mennyi idő múlva 
fogunk mi ideérni, az egy kérdés, de az, hogy ide elérjünk, csak komoly közlekedési 
konfliktusok árán lesz megoldható. Például Budapesten sok helyen a parkoló autók 
helyén lehet ezt a sávot kialakítani, de ez még igen sok közlekedési konfliktushoz fog 
vezetni.  

De azért lássuk be, hogy az sem teljesen normális, ami most Budapesten van, 
hogy mindenféle előírással elértük, hogy nagyon sok mélygarázs épüljön Budapesten, 
amik egyébként olyan drágák, hogy oda nem mennek be az autók, és több 
autóparkolóban ma Budapesten gokartpálya működik egy komplett szinten. A 
városban pedig meghalunk, mert nem tudunk közlekedni a parkoló autóktól, tehát 
előbb-utóbb egyébként ezek a viták hozzánk is be fognak erőteljesen gyűrűzni.  

A képviselő asszony kérdésére még a Balaton-körről. A Balaton-körnél nehéz a 
dolog, mert a NIF egyben szeretné megtervezni az egészet, de természetesen 
különböző szakaszokra van osztva, van, ami uniós forrásból megy, van, ami hazai 
forrásból. Az önkormányzatok rendkívül kreatívak. Elképesztően sokat küzdöttünk 
például a balatonlellei önkormányzattal, akinek szent meggyőződése volt, hogy a 
balatoni kerékpárutat a strandon, a lángossütők között kell elvezetni. Amikor 
mondtuk a polgármester úrnak, hogy ez nem jó, nem támogatjuk, akkor hozatott egy 
testületi határozatot, hogy ők ragaszkodnak ehhez.  

Akkor én kértem három kerékpáros-szervezet véleményét. Mindegyik azt 
mondta, hogy ez hülyeség, ezt semmiképpen, tehát strandon nem lehet kerékpárutat 
átvezetni, ennek nagy forgalma lesz. Mindegy, tehát hosszú hónapokig tartott az 
egyezkedés, a végén azt mondtuk, hogy rendben van, tudomásul vesszük, akkor nem 
lesz Balatonlellén kerékpáros-fejlesztés. Na, akkor a képviselő-testület meggondolta 
magát. De számos ilyen helyzet van. Badacsonynál például ellenezték, hogy a Római 
úton menjen, azt mondták, fel kell menni, menjen inkább az út szélén. Oké, eljött a 
polgármester, elmondták, hogy ebben az esetben 38 vízparti telekből le kell vágni 
valamekkora részt. Akkor azt mondta nekünk, hogy de ott fontos emberek laknak. 
Mondtuk, hogy polgármester úr, vagy ez van, vagy az. De az nagyon sokba kerül. 
Mondtuk, hogy igen. Akkor ő is elfogadta.  

Balatonszepezd a következő probléma. Balatonszepezden felmegy a 
kerékpárút, mindenki szeretné, hogy a vízparton menjen. A vízparton csak úgy 
mehetne, ha az önkormányzat a strandról beáldozna egy területet, ráadásul pont azt, 
ahol egyébként az éttermük van. Azt nem szeretnék lebontani, de máshol nem fér el, 
mert ott a vasút, a vasúton belül meg strand, tehát nehéz. 

A legutolsó küzdelem Balatonakarattyán folyik. Balatonakarattyán a kilátás 
miatt néhány fát kivágattak a magas parton lakók, és most rosszul vannak, hogy ott 
fognak kerékpározni, és azt mondják, hogy tönkreteszi az ő nyaralásukat, ha ott a 
kerékpárosok elbicikliznek előttük, és ők is látják egyébként a balatoni kilátást, 
úgyhogy ők például hátrébb akarják vinni, hogy ne ott menjenek a kerékpárosok, ahol 
kilátás van, hanem hátrébb. Ilyen küzdelmekben vagyunk benne. Ez egyébként 
akadályozza, tehát jelentős részben ez volt az egyik akadálya, hogy a tervek, a 
kerékpárútnak idén már el kellett volna kezdeni épülni, de a tervek nem készültek el, 
mert ilyen nagyszerű vitákat folytattunk. 

Mi akadályozta meg a terveket? Például az, hogy Alsóőrs környékén kiderül, 
hogy a kerékpárutak olyan területen vezetnek, amelyek nem önkormányzati, nem 
állami, hanem magánterületeken vannak. Próbálnak gondolkodni rajta, hogy ezen a 
területen, mai magánterület, hogyan lehet szélesíteni a kerékpárutat. Kell-e fizetni 
valakinek, megvették-e, tehát nincs adat róla. 



 20

Most embereket próbáltak ráállítani a NIF-ben arra, hogy kinyomozzák, hogy 
hogy épült ide kerékpárút annak idején, ami nincsen tulajdonjogilag tisztázva. 
Rendkívül sok kihívás van. Még egyet hadd említsek: a kerékpárútban nincs benne a 
tihanyi belső kör, tehát azt szerintem mindenképpen előbb-utóbb meg kell építeni, 
most kértük a NIF-et, hogy tervezze meg, és nyilvánvalóan még ha itt sok kerékpáros 
van, akkor különböző kerékpáros turisztikai attrakciókra is szükség van.  

Például tipikusan ez az a terület, ahol kellene például bringapályákat, 
bringaparkokat is építeni, mert szerintem ott a kerékpárosok, ha egyéb kihívás is van 
a Balaton kerülése közben, akkor szívesen megállnának. A balatoni kerékpárút 
környéki szolgáltatásfejlesztésekre egyébként még 1,2 milliárd forint lesz egy MTÜ-s 
pályázat keretében, és mindenképpen mindkét irányba, tehát a Bakony irányába is, 
meg a déli irányba is szeretnénk különböző kerékpárutakat hozzákapcsolni a Balaton-
körhöz, és szerintem ez egy igazán nagyszerű turisztikai látványosság. 

Említettem, hogy összekötöttük már Fertődöt Keszthellyel. Van egy másik 
kijelöléses átkötés. Ez a másik átkötés Győr-Pannonhalma-Csesznek-Zirc-Veszprém-
Balatonfüred útvonalon van, úgyhogy akár még ilyen nagyobb kerékpáros köröket is 
meg lehet majd tenni, de mindenképpen érdemes mondjuk ott Tapolcát bekötni. 
Rendkívül látványos. 

Mindenképpen érdemes Kapolcs környékét bekötni, kerékpárral is átjárhatóvá 
tenni. Én tényleg azt hiszem, amit mondtam a víznél is, hogy Magyarország egy igazi 
kerékpáros-paradicsommá válhat, ha kiépülhet az infrastruktúra, és nemcsak a 
magyar családok, hanem nagyon sok osztrák család is szívesen jöhet ide, hiszen itt a 
Bakony hegyei az Alpokhoz képest aprócska dombocskák, tehát ide lehet jönni 
családdal, gyerekekkel; Magyarország biztonságos. Bízom benne, hogy ha ezt az 
infrastruktúrát kiépítjük és a Balaton környéki lehetőségeket tágítjuk, akkor nagyon-
nagyon sokan fognak idejönni, erre a vidékre.  

További kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az a helyzet, kormánybiztos úrral a bizottsági ülés 
előtt szót váltottunk, és jelezte, hogy 11 óra 20-kor el kell mennie. (Révész Máriusz: 
Még van 20 perc.) Mi tudunk maradni. (Jelzésre:) Tessék! 

 
BARCZA ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Mivel ez az első turisztikai 

albizottsági ülés, mindenképpen szeretném azt kiemelni, hogy nagyon fontosnak 
tartom azt, hogy ez a bizottság létrejött, és ennek nagyon örülök! Bízom abban, hogy 
minél több olyan turisztikai fejlesztésről itt majd tudunk tájékozódni és tárgyalni, ami 
Magyarország turizmusa szempontjából fontos, hiszen tudjuk azt, hogy talán az egyik 
legjobban növekvő iparágunkról van szó, ebben kiemelt szerepe van a kerékpáros-
turizmusnak. 

A Sopron-Fertő-térség kiemelt turisztikai térség egy kormánydöntésnek 
köszönhetőn. Nagyon örülök annak, hogy a Fertő-tavon jelenleg Magyarország 
legnagyobb turisztikai fejlesztése fog indulni, és szeretnék köszönetet mondani az 
eddigi erőfeszítéseiért a kormánybiztos úrnak, a Fertő-tó körüli kerékpárút-hálózat 
kialakításáért, amit eddig tett, és egyben jelezni, hogy ez még közel sem teljes. Még 
nagyon sok a tennivalónk. Nemcsak a minőség tekintetében, hanem még vannak 
nagyon fontos hiányzó szakaszok, például Sopron még a Fertő-tó körüli kerékpárúttal 
nincs összekötve.  

Ami azt gondolom, nagyon fontos hiányzó szakasz, és talán most lesz erre 
lehetőség, amennyiben pozitív elbírálást kap egy jelenleg bent lévő szakmai anyag. Én 
csak egy olyan javaslatot szeretnék megfogalmazni, hogy a Kisfaludy szálláshely-
fejlesztési program jelentőségét, azt gondolom, mindannyian tudjuk. Talán a 
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kerékpárosbarát szálláshelyek kialakítása a kerékpárosbarát tárolók, kerékpárok 
tekintetében még itt szakmai egyeztetés történhetne, hogy ezáltal is a szálláshelyeket 
egy kicsit arra próbáljuk rábírni országos szinten, hogy kerékpárosbarát 
szolgáltatásokat is kialakítsanak. Azt gondolom, hogy ez tudna jelentősen pozitív 
irányba mozdítani. 

Valóban, ami elhangzott, hogy a Balaton körül az üzemeltetés megoldott. Azt 
gondolom, hogy erre Magyarországon nagyon sok helyen szükség lenne, konkrétan a 
Fertő-tó magyarországi szakaszán is, de bizonyára más helyeken is, és ha erre lesz 
valamilyen lehetőség, akkor azt bizonyára nagyon nagy örömmel és köszönettel 
fogjuk tudni fogadni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések, hozzászólások? (Jelzésre:) 
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Szeretném megkérdezni azt, hogy a Budapest-

Balaton-kerékpárút bekötése a Balaton-körbe hol történik meg, és hogy mely 
településeknél lesz az északi része. Tehát Akarattyánál bekötjük ezt, ott volt egy 
nagyon-nagyon fontos rész Lepsénynél; hogy jön ez a kerékpárút? Nem tudom, 
megtervezték-e már és van-e erről valamilyen anyag.  

Illetve a vizes turisztikai attrakcióknál hiányolom, hogy a Sió-, illetve a Nádor-
csatorna nincs talán annyira kihasználva, mint amennyire lehetne.  

Plusz még hiányolnám azt is, hogy a Balatonnak - tehát a mi részünkről, ahol 
én képviselő vagyok - az a legnagyobb problémája, hogy hárommegyés a Balaton - 
Veszprém, Zala és Somogy -, s közben Fejér megyének egy nagyon kis, majdnem 
párkilométeres szakasza lenne, ha annak idején a világosi szavazás sikeres lett volna, 
és nem Veszprémből akart volna Somogyba, hanem Fejérhez csatlakozni. A lényege 
az, hogy a turisztikai fejlesztéseket tekintve Somogy, Veszprém és Zala 30-40 
kilométeres körzetben kiemelt a nagy Balaton-fejlesztéseknél, viszont Fejér megyének 
is legalább van ott egy olyan 20-25-30 kilométeres szakasza, amelyet fejleszthetnénk. 
Történetesen például a dégi Festetics-kastélyt, ami a kiemelt kastélyprogramokat 
tekintve egy kuriózumnak számít majd, azt nem lehet megközelíteni kerékpárúton, 
viszont, ha sikerülne a Sió mentén megcsinálni azt, amit tervezünk, TOP-os és más 
egyéb forrásokból egy kerékpárutat, akkor nagyon könnyen megközelíthetővé válik 
Dég mind a Sió, mind pedig a Nádor irányából.  

Tehát én azt szeretném kérni, hogy azért erre is figyeljünk, hogy tényleg 
vannak nagy turisztikai attrakciók és tényleg Észak-Magyarország, illetve Fertő, 
Balaton, de máshol is épülnek majd kerékpárutak. Különösen nagy hangsúlyt 
fektettünk például, hogy egy kisebb városnak, lásd Székesfehérvárnak, ne csak a 
Velencei-tó irányába legyen kiszakadási lehetősége kerékpározni, hanem a Nádor 
mentén, egészen a rétszilasi halastavakig, a soponyai erdőig, illetve vadasparkig, 
ökoturisztikai centrumig le tudjanak jönni ezen a kerékpárúton. Ehhez mi most a 
TOP-os forrásokon keresztül több százmillió forrást biztosítottunk, és ennek a 
meghosszabbítására azért lesz az elkövetkezendő időszakban igény, úgyhogy a 
kormánybiztos úrral, most nyilván nem kérdés, de majd egy később felveendő 
munkakapcsolatot szeretnék feltételesen kérni öntől. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 
 
F KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Két rövid kérdés a Tisza-tóval kapcsolatban. A 

vízitúra-útvonalak megtervezése évek óta folyt, és valami oknál fogva a Tisza-tó 
kimaradt belőle. Voltak már ez irányú tárgyalások, de igazából a Tisza-tó még nem 
kapcsolódik ezekhez a vízitúra-útvonalakhoz, pedig, ha megnézzük, egy nyári 
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szezonban rengeteg vízitúrázó van a Tisza-tavon, majdnem annyi, mint kerékpáros. 
Nem annyi, de az egyik legtöbb vízitúrázó van.  

A másik, hogy megnéztem a kerékpáros-számláló applikációt, két észrevételem 
van. Körülbelül két hónapja Karcag és Berekfürdő között minden nap látom, 
megnéztem az appon, nincs rajta. (Révész Máriusz: Ki csinálta azt az appot? Nem 
mi.) Lehet, hogy az önkormányzat. Jó, csak van egy rakás olyan, amit fel lehetne 
tenni, és akkor a biztonsági őrt a kiskörei erőműnél le lehetne egy ilyen számlálóra 
cserélni, úgyis ez a 4.0 digitalizáció és robotizáció. Tehát kijön az idejéből, mert 
biztonsági őr, számolja a kerékpárosokat, úgyhogy szerintem ott egy nagyon szépet 
lehetne csinálni. De nem ott van a legnagyobb kerékpáros-forgalom, hanem 
Tiszafürednél, Kiskörénél inkább a kevesebb kerékpáros van a Tisza-tó körül. Tehát, 
ha Tiszafürednél tennénk fel vagy Poroszlónál, ott nagyobb szám jönne ki.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is van még néhány gondolatom. Az egyik 

az, hogy nem csupán a természetvédőkkel van ilyen konfliktushelyzet az 
erdőhasználattal és egyéb területek használatával, hanem a vízgazdálkodási területen 
is vannak. Ilyen például az árvédelmi töltések használata a kerékpározás céljára, 
valamint van egy jogszabály, amely a vízbázisok védelmét szolgálja nagyon helyesen, 
amely megtiltja a közlekedési utak létesítését a vízbázis területén, és a kerékpárút is 
ilyen értelemben közlekedési útnak számít, éppen ezért az engedélyeztetés során ezek 
a törekvések akadályba ütköznek. Van-e a kormányzatnak valamilyen elképzelése, 
hogy hogyan lehetne ezeket a kérdéseket feloldani?  

Rendkívül örülök annak, hogy a kormányzat nemcsak az építésben, nemcsak a 
funkcióbővítésben gondolkodik, hanem a fenntartásban is. Ez egy régi probléma 
egyébiránt. A korábban épült kerékpárutak fenntartása az önkormányzatok részéről 
nem volt egy tudatos tevékenység, éppen ezért rendkívüli módon lepusztultak ezek a 
kerékpárutak, és bízom abban, hogy lesz majd egy felújítási program is, nemcsak egy 
építés, hanem egy felújítási program is, és azt követően pedig a tulajdonosok, 
fenntartók nevesítése is meg fog történni, én bízom benne.  

A versenyeztetés tekintetében egy gondolatot szeretnék javasolni: a V4-ek 
kerékpáros versenye. Nem tudom, hogy ez mennyire feszített, mennyire fér be 
egyáltalán az éves programba. Amennyiben beilleszthető, akkor mindenképpen 
javasolnám ennek a gondolatnak a megvizsgálását. (Révész Máriusz közbeszól.) Van 
ilyen verseny? Akkor le vagyok maradva. Köszönöm. 

Végül egy technikai jellegű kérdés, hogy ezt a prezentációt a bizottság tagjai 
megkaphatják-e. (Révész Máriusz: Természetesen.) Köszönöm szépen. Válaszok. 

Révész Máriusz további válaszai 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos: V4-es 
kerékpárverseny van évek óta. Magyar részről a Magyar Kerékpáros Szövetség, ezen 
belül Törzsök Zsolt szervezi. Amikor a budapesti szakasz rajtja volt, akkor itt voltam, 
a Várkert Bazár elől indult az idei esztendőben is, sokan voltak. Van ez a Tour de 
Hongrie, utána a második legnagyobb Magyarországon keresztülhaladó verseny.  

A vízbázisok esetén úgy van, ahogy elnök úr mondja. Ez is okoz némi kihívást. 
Nekünk például, amikor Szentendrénél szeretnénk egy gyalog-kerékpáros hidat 
építeni a szigetre, akkor ott épp egy vízbázisba ütközünk. A Pest megyei főépítész 
letett elénk egy javaslatot, ami arról szól, hogy ezt a törvényt meg kell változtatni. Van 
egy ilyen, csak még nem volt energiánk ezt továbbvinni. Szerintünk is, tehát a 
vízbázist nem a biciklisek fogják tönkretenni. Ráadásul valahol kiépített utak vannak, 
és elméletben külön engedéllyel hajthatnának oda be a kerékpárosok, ugyanakkor az 
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engedélyt bárkinek megadják, tehát ez a bürokrácia szerintünk teljesen értelmetlen, 
és ez így nem jó.  

Nemcsak a gátakon vezetett utak esetében gondoljuk, hogy itt előrelépésre van 
szükség, hanem megegyeztünk az erdészetekkel, hogy az erdei utak ki lesznek jelölve 
kerékpározás céljára, ezt számos erdő, Pilis, Mátra már nagyon szépen megcsinálta, 
van, ahol még ez kevéssé ment, de az erdészeti utaknál is jelentősen lehetne növelni a 
kerékpárutak számát. A vízüggyel is komoly megegyezéseink vannak, például a Felső-
Tisza-vidéken az egyik kerékpáros vándortábor egyébként pont itt volt, ott is az 
történik, hogy a gátakat jelöltük ki kerékpárútnak. Ott egy fontos feladatunk van, ki 
kell táblázni, mert megy az ember a gáton, és akkor, aki nem odavaló, az biztos, hogy 
nem találja el, hogy melyik faluba melyik letérőnél kell lemenni. De ott nagyon sok 
kilométert hozzátehetünk a kerékpárutakhoz. Bízunk benne, hogy amiket képviselő 
úr mondott, ott sikerül előrelépni.  

Nemcsak a Balatonnál vette át a Magyar Közút a kerékpárutakat, hanem ez 
általánosan egy országos döntés. Tehát a fontosabb kerékpárutak a Magyar Közút 
kezelésébe kerülnek. Itt megint nem egyszerű a feladat, mert itt az volt a nehézség, 
hogy ha automatikusan kimondjuk, hogy a Magyar Közút átveszi a kerékpárutakat, 
akkor az önkormányzati törvényt sértjük, az önkormányzati törvény kétharmados, a 
mai viszonyok között ez lehetetlen, hogy keresztülment volna, úgyhogy itt minden 
önkormányzatnak meg kell állapodni a Magyar Közúttal, hogy hogy adja át ezeket a 
szakaszokat és hogyan nem. Van, aki gyorsabban megállapodott, van, aki lassabban, 
de elméletben mindenhol a Magyar Közút fogja kezelni a kerékpárutakat, tehát ez a 
fontosabb gerinchálózatra vonatkozik.  

Sopront mindenképpen érdemes összekötni egyébként a Fertő-tóval. A Fertő-
tónál nagyon sok kerékpáros van. Egyébként ki van táblázva, de van, ahol valóban kis 
forgalmú utakon vezetik el, ugyanakkor azt azért el kell mondjam, hogy ha mondjuk 
valaki körbebiciklizi a Fertő-tavat, akkor azt látja, hogy a magyarországi szakaszon 
önálló kerékpárúton vezetik döntően a kerékpárosokat, az ausztriai szakaszon meg kis 
forgalmú utakon. Zárójel bezárva. 

A másik ilyen jelentős különbség, hogy Ausztriában nem ragaszkodnak 
mindenhol a szilárd burkolatú kerékpárutakhoz, például folyóvölgyekben. Én is 
páldául a Gail folyó mentén több tíz kilométert bicikliztem. Egyébként ez egy 
nemzetközi útvonalnak kijelölt kerékpárút volt, stabilizált, kismurvás út volt, és 
senkinek nem volt semmilyen kifogása ellene. Ezt tudomásul kell venni, hogy 
kisforgalmú utak mellett nincs az a pénz, hogy mindenhova kerékpárutat építsünk. Ez 
tényleg nehéz lesz.  

Székesfehérvár és környéke. A Sió-csatornán emlékeim szerint - most néztem, 
de visszajöttem ide, itt nincs felírva -, úgy tudom, vízitúra-megállóhelyeket épít ki a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség. Lehet, hogy ez nem tavaly történt meg, de ott lesznek. 
(Varga Gábor közbeszól.) 

Szerintem ott végig lesz, úgy tudom, hogy a Balatonig el lehet menni, de ha 
nem, annak nincs értelme, hogy a Sió-csatorna közepéig lehessen menni, utána pedig 
nem. Utána fogok nézni. Én úgy tudom, hogy a Sió-csatornán van. A Sió-csatorna 
mellett ki kell építeni a kerékpárutat, és itt még egy nagy projektben benne vagyunk. 
Paksnál fog épülni egy új Duna-híd. 

A Duna-hídon lesz kerékpárosrész is, tehát kerékpáros átvezetés. És amikor 
néztük ezt az úthálózatot, akkor nagyon fontos volt, hogy itt el lehessen jutni egyik 
irányba Kalocsa felé, a másik irányba is néztük, hogy mi az a hely, ahova el lehet jutni. 
Az fontos célkitűzés volt, hogy ezt a hidat összekössük a Sió mentén lévő 
kerékpárúttal majd.  
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Tehát ez keresztbe fog jönni. Itt is nagyobb hálózat kialakításán gondolkodunk. 
Tényleg azt hiszem, hogy az egész hálózat átjárható kell, hogy legyen. Tehát az én 
fejemben az van, hogy a Balatontól a Sió mentén le lehet jutni valameddig - a 
település nevét már nem tudom -, és ott lehet menni le tovább Szekszárd, Bonyhád 
felé. Illetve el lehet kanyarodni az Alföld felé is majd, és a paksi hídon keresztül lehet 
menni. 

A miniszterelnök úrnak, amikor engem megbízott, volt egy olyan mondata, 
hogy Máriusz, itt mindenféle fejlesztések vannak, de például kastélyt nem 
fejleszthetünk anélkül, hogy ne vezessen hozzá kerékpárút. Tehát a fejlesztésekhez 
hozzátartozik az, hogy megközelíthető legyen akár kerékpárral is. Ütemezni kell a 
költségeket, hihetetlen mennyiségű igény, ötlet érkezik be polgármesterektől hozzám. 
Mondjuk a legmeghatóbb az a történet volt, amikor Tállai András államtitkár úr jött 
lobbizni hozzám, hogy kellene egy kis pénzt szerezni a Miskolcot Egerrel összekötő 
kerékpárútra, aminek egy része TOP-os forrásból megvalósul. 

Mondtam, András, ha te lobbizol nálam, és mi összefogunk, akkor van esély. 
Mégiscsak a Pénzügyminisztérium második embere. De még egyszer mondom, hogy 
nagyon komoly szemléletváltás történt Magyarországon. Mindenki fontosnak tartja a 
kerékpárutakat, és szerintem hogy ezek a turisztikai attrakciók megközelíthetőek 
legyenek, az szerintem elemi érdeke mindenkinek. Az kérdés, hogy mikor tudunk erre 
forrást biztosítani. 

A Budapest-Balaton-kerékpárút Akarattyánál fogja elérni a Balatont. Itt a 
további kérdéseket nem értettem, mert aztán körbe lehet menni, tehát ez 
Székesfehérvár felől érkezik, és a 710-es útnál kétszintű kereszteződés lesz. Először 
azt mondták, hogy egy körforgalmon menjenek keresztül a kerékpárosok. Mondtam, 
hogy az a 710-es út az elkerülő balatoni út, amit rá fognak kötni a 7-esre, és ezen, azt 
gondolom, nem volt jó ötlet - majdnem csúnyábban mondtam -, hogy egy 
körforgalomnál vezessük keresztül a kerékpárosokat, úgyhogy kétszintű 
útkereszteződés lesz. Tehát a 710-es forgalma nem fogja keresztezni. Azt mondták 
először, hogy nem lehet megcsinálni, de én kötöttem az ebet a karóhoz, hogy előbb-
utóbb baj lesz, tehát ne legyen. A 710-es út, ahol egyébként vasárnap rengetegen 
mennek, meg hétvégén, ahol egyébként olyan kerékpárút van, amit szintén hétvégén 
használnak, azt nem lehet egy szintben elvinni. Úgyhogy ez volt a következő kérdés.  

A Tisza-tónál az új helyen lesz kerékpárosszámláló. Minden új építésnél ezt 
kérjük, hogy legyen. Szeretnénk felzárkózni ezen a területen is a tőlünk nyugatra lévő 
országokhoz. Szerintem a Tisza-tó menti kerékpárútban nagyon sok van. Ott látok egy 
teljesen elhibázott beruházást, amin szerintem kellene gondolkodni, hogy ezt hogyan 
lehetne egy kicsit javítani. Ez a Tisza-tavi kerékpáros-centrum Tiszafürednél. Ez 
szerintem az elrontott beruházások drámája, tehát ott minden rajta van, hogy mit 
lehetett elrontani benne, csak tényleg egy-két dolog: hogy építünk egy 
kerékpároscentrumot a víz partján, ami egyébként a vízről nem megközelíthető, mert 
közben van egy vasúti sín.  

Egy biztos, ha én egy ilyen megállópontot építettem volna, azt úgy tettem 
volna, hogy az vízről is és kerékpárral is megközelíthető legyen. Biztos, hogy egy 
kerékpáros nem arra vágyik, amikor biciklizett 60 kilométert, hogy szerpentinen 
felbiciklizzen a második emeletre, és ha véletlenül lefelé indul valaki, akkor azzal 
összeütközik, és ott igyon egy kólát.  

Enni nem lehet, aludni nem lehet ott, tehát az egész centrumra elköltöttek 
nagyon sok pénzt, de igazából nem volt jól kitalálva. Sajnos számos ilyen beruházást 
látunk, még Szeginél, a Bodrog mentén is tudok egy ilyet. Egyszerűen nem is fér a 
fejembe, hogy hogy lehetett ilyeneket építeni. Vannak ugyanakkor nagyon jó példák, 
hogy ne menjünk messze: például Poroszlónál az ökocentrum viszont egészen 
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zseniális, nagyon erős ellenpontja egyébként a másik beruházásnak. Érdemes ezeket 
egyébként alapvetően is és előre végiggondolni. 

A Tisza-tóban nagy potenciál van: a tavalyi évben - nem az idei évről beszélek - 
az egyetlen olyan turisztikai régió volt, ahol a turisták száma valamiért csökkent. 
Magam sem tudom teljesen pontosan, hogy miért, pedig a Tisza-tó zseniális.  

Az utolsó kérdésekre visszatérve. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség fejlesztési 
tervéből valóban kimaradt a Tisza-tó. Ott voltak olyan források, amiket GINOP-ból, 
voltak, amiket VEKOP-ból, voltak, amiket TOP-ból csináltak, és még a Tisza-tó is 
több megye határán van, itt valahogy sem topos forrás, sem GINPO-os forrás, sem 
egyéb nem jutott rá, úgyhogy azt hiszem, hogy hosszabb távon ez úgy lesz 
megoldható, ha a kormánybiztosságunk egy kis hazai forrást szerez a Tisza-tónál a 
vízi turisztikai fejlesztésekhez.  

Ezt szerintem majd amikor kiépül itt is, ott is, és látjuk, hogy talán már a 
következő évben meg fogjuk tudni csinálni. (F Kovács Sándor: Tavaly 22,3 
százalékos vendégéjszaka-bővülés volt.) 

Az MTÜ adatait mondom. Az MTÜ adatai szerint az egyetlen olyan turisztikai 
régió volt a Tisza-tó, ahol 2017-ben csökkent a turizmus. (F Kovács Sándor: 22,3-mal 
csökkent? Megnézzük.) Rendben. Nem ugrom el előle. Ha elengednek majd lassan, 
akkor majd utánanézek. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Kormánybiztos úr, köszönöm szépen az informatív tájékoztatást. 
Köszönöm a bizottság tagjainak az aktív részvételt, az ülést bezárom. Az idei évben 
már - megmondom őszintén - nem tervezünk több albizottsági ülést, de jövő február-
március tájékán viszont igen. Ha vannak olyan izgalmas témák, amelyek a bizottság 
asztalára valók, akkor kérem, jelezzék ezt. Köszönöm szépen. (Révész Máriusz: Az a 
helyzet, hogy remélem, magasra tettem a mércét.) 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 30 perc) 

  

Hadházy Sándor 
  az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Barna Beáta 

 
 
 
 
 


