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Vezetői összefoglaló 

A kerékpáros közlekedés Magyarországon megvalósult oktatási anyagait, módszereit és főbb 

programjait ismertetjük a következőkben. Hazánkban a dualizmus kora óta folyik közlekedésre 

nevelés. Minden intézmény számára kötelezővé 2001-től vált felmenő jelleggel tantervbe foglaltan a 

közlekedési ismeretek oktatása elsőtől nyolcadik osztályig. A Nemzeti Alaptantervben 2013-tól 

választható tantárgyként jelenik meg BringaAkadémia elnevezéssel az első, kizárólag kerékpáros 

közlekedéssel foglalkozó tananyag. Kidolgozásának alapját a Vuelta Kft. által kidolgozott BringaSuli 

módszertan és annak kétszeri megvalósítása adta. A BringaSuli kiértékelése mindkét alkalommal 

megtörtént, így a belső használatra megírt részletes 2008-as zárótanulmány is bemutatásra kerül a 

továbbiakban. A NAT-ban kötelezően is megjelenik a közlekedési ismeretek tananyag, a Technika, 

életvitel és gyakorlat tantárgyba ágyazva. A többféle jármódot is felölelő Bejárható Magyarország 

kerettantervben szerepel a kerékpáros közlekedésmód is, mint választható tanegység. A Nemzeti 

Kerékpáros Koncepció 2014-2020, mely a 16 alatt megvalósítandó magyarországi kerékpáros-

szakpolitikai lépéseket veszi sorra. 

A magyarországi kerékpáros közlekedésben elért fejlesztések, kampányok, szervezetek – nem 

teljeskörű – rövid bemutatása után az elérhető, korszerű oktatási segédanyagokat vesszük sorra. A 

párhuzamosan futó kerékpáros és közlekedésbiztonsági oktatási programok utalásszintű bemutatását 

is tartalmazza a tanulmány. 

Az intézményi jó gyakorlatok gyűjteményében többször is megjelenik a kerékpáros közlekedésmód 

oktatása, illetve a kerékpározás gyakorlata, viszont a Bejárható Magyarország kerettantervet 

használó intézmények egyelőre nem jegyezték be jó gyakorlataikat. Így a jó gyakorlatok elemzésekor 

a közlekedésre és kerékpáros közlekedésre nevelő jó gyakorlatok kerülnek bemutatásra, 

feldolgozásra. 

A jó gyakorlatok főbb konklúziói: 

 Összevont tananyagban oktatják a közlekedést (erdei iskola, egészségre nevelés, környezeti 

nevelés, IKT eszközök használata közben, más koncepciókba). A közlekedés komplex tudás, 

melynek oktatásába érdemes involválni más tantárgyak anyagát is. 

 Tanári továbbképzések szükségessége egyértelmű, hiszen feladatuk sokrétű a kerékpáros 

közlekedésre nevelésben. 

 Korszerű segédanyagok használata (online játékok, tesztek, applikációk, útvonaltervezők, GPS 

használata, a közlekedési, kerékpáros fórumok megismertetése) több jó gyakorlat leírásában 
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is szerepelt, mint bevált eszköz. 

 Külső szakember bevonásának fontosságát hangsúlyozzák a jó gyakorlatok (rendőrség, civil 

szervezetek, szakértők). Hiszen a koncentrációt és a motivációt is serkenti a változatos 

előadásmód. 

 Együttnevelésre (HH, HHH, SNI) alkalmas a kerékpáros közlekedésre nevelés. 

 A gyakorlati kerékpáros közlekedésre nevelés kis csoportokban folyt a jó gyakorlatok során, 

így több segítőre és felügyelőre volt szükség az oktatásokhoz. 

 Szülők támogatásának fontosságát a legtöbb jó gyakorlat említi. 

 Pályázati igény mutatkozott, a Bejárható Magyarország kerékpáros jármód bevezetéséhez, 

eszközbeszerzésre.1 

 A jó gyakorlatok egy része tömbösített keretek között oktatott kerékpáros ismeretek, erdei 

iskola, nyári tábor, rendhagyó osztálykirándulások, témanapok, rendhagyó napközik és 

szakkörök keretében. 

 Intézményi népszerűség növekedését is okozhatja a kerékpáros nevelés, hiszen az iskolai jó 

közérzet és elégedettség mind a szülőkben, mind a gyermekekben összekapcsolódik a 

különleges, hasznos programokon való részvétellel. 

 A kerékpártárolók építését szorgalmazza több jó gyakorlat, hiszen ez fokozhatja a kerékpárral 

iskolába járók számát. 

 Minden jó gyakorlatra jellemző volt, hogy az intézményi adottságok figyelembevételével 

alakították ki oktatási programjukat. A változatos szociokulturális háttér miatt különösen 

fontos a tananyag célcsoportra reflektáltan történő kialakítása. Ezt a sokszínűséget a jó 

gyakorlatok is szemléltetik (például egyes iskolákban légiközlekedési ismereteket oktatnak, 

máshol alapvető higiéniai ismeretekről tartanak órákat – fodrász, kozmetikus segítségével – 

ugyanazon az évfolyamon). 

 A fokozatosság és az életkori sajátosságok figyelembevételére szinte minden jó gyakorlat 

programkidolgozói szempontként utalt. 

 A kerékpáros oktatás, mint minden nem szokványos iskolai nevelés, sikerélményt hozhat az 

iskolai keretek között ritkán eredményes gyerekek számára is. Lehetőség adódik az 

érdeklődési körük megismerésére és egyéni sikerterületeik feltérképezésére. 

 A jó gyakorlatok leírásában változatos pedagógiai eszközöket mutattak be az iskolák  a 

                                                      

1 Erről számolt be egy interjúban a Bejárható Magyarország kerettantervet használó iskola képviselője. (Borsos 

Miklós Általános Iskola, Ajka, Horváth Csaba interjú). 
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kerékpárral közlekedésre és a közlekedésre neveléshez. Ezek érdeme, hogy szinte minden jó 

gyakorlat kitér az összes kompetenciaterületre, így komplex fejlesztést nyújtva a gyermekek 

számára. 

 A kerékpáros közlekedésre nevelés remek alkalom a csoportos munkakultúra, csapatszellem 

és közösségépítés erősítésére. A jó gyakorlatok többsége csoportos tevékenységet is 

tartalmazott. 
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Szakértői véleménynyilvánítás: Nemzeti Kerékpáros Koncepció 2014-2020 

Az alábbiakban ismertetésre kerül a Nemzeti Kerékpáros Koncepció (2014-2020) dokumentum, 

melynek irányelvei jelenleg is megalapozzák és koncepcionálisan alakítják a futó és tervezett 

magyarországi projekteket. 2013 márciusában a Magyar Természetjárók Szövetsége, a European 

Cyclists’ Federation, a Kerékpáros Magyarország Szövetség, a Kerékpárosbarát Települések Országos 

Szövetsége, a Magyar Kerékpárosklub és a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség létre 

hozta Kerékpáros Kerekasztalt (KEKE), a főbb civil szereplők tanácskozó szervezetét. Céljuk volt, hogy 

a KEKE, valamint az általa szervezett nyitott fórum és munkacsoport a kormányzat számára 

létrehozzon egy mérvadó ajánlásgyűjteményt a 2014 és 2020 közötti időszak kerékpáros közlekedést 

támogató Európai Uniós forrásainak maximalizálásához és hatékony felhasználásához.  

A szakértői vélemény hangsúlyozza, hogy a teljeskörű kerékpáros közlekedésmód népszerűsítéshez 

elengedhetetlen feltétel az infrastrukturális fejlődés, a széleskörű kerékpáros oktatás, a turisztikai és 

rekreációs szolgáltatások koncepcionális projektekbe történő beépítése, valamint a kerékpáripar és 

az arra épülő kereskedelem ésszerűsítése. Mindezek szakértői koordinálásához szükségesnek tartják 

egy potens szervezeti rendszer megalakulását, mely egyaránt épül a felelős civil és kormányzati 

szervek ismeretrendszerére. A felsorolt prioritást élvező problémakörök feltárásához és 

elemezhetővé tételéhez javasolják, hogy valamennyi tevékenységi területen kezdődjön meg a mérés-

módszertani, szabályozási és szabványosítási rögzítés, melyek alapján megtörténhet az eredmények 

folyamatos kontrollja és kommunikációja, nemzetközi és hazai szinten.  

Az infrastrukturális területen elérendő indikátorok között megemlítik a kerékpáros barát települések 

létrehozását (a nagyobb városok úthálózatának átalakítása), a térségi léptékű úthálózatok kiépítését - 

a nemzetközi útvonalak szem előtt tartásával, azok kiegészítésével -, valamint a kerékpározás 

szempontjainak integrálását, az azt potenciálisan érintő fejlesztések kialakításában2 (nem csupán a 

közlekedési ágazatra kiterjedve). Mindezek eléréséhez szükségesnek tartják az eredmények és 

hatások forgalmi számszerűsítéséhez kialakított egyszerű és hatékony módszertan, valamint a helyi 

és az országos léptékű adatbázisok létrejöttét, a kerékpárosbarát úthálózat fogalmi tisztázását, a 

hosszútávon működőképes üzemeltetési és fenntartási rendszer kidolgozását (pénzügyi háttér 

kidolgozása, hogy az új projektek már ennek ismeretében induljanak), a kerékpárutak számozását, a 

                                                      

2 Az 1988. évi I. törvény A közúti közlekedésről 2012-es módosítása szerint, valamennyi közúton közlekedő 

érdekét figyelembe kell venni a közlekedésfejlesztés során.  
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tájékoztató (információs, orientációs) táblarendszer szabványainak létrehozását és hatályba 

léptetését. Mindezen komplex átalakítások 2014 és 2020 között realizálódó eredményei lehetnek: a 

nagyobb városok kerékpárosbarát településsé változtatása (elsősorban Budapest és más megyei jogú 

városok), térségi szinten a kerékpárosbarát közlekedési kapcsolatok kialakítása. Ezen felül a 

kerékpáros turisztikai szempontok figyelembevételével kialakított (térséginél nagyobb) nagyléptékű 

hálózatok építése, a kerékpáros közlekedés helyi rendszerének felülvizsgálata civil szervezetek 

bevonásával, intermodális fejlesztések (kerékpártárolás, kerékpárszállítás, közösségi utazás lehetővé 

tétele), az eredmények kommunikációja, valamint a biztonságosabb közlekedés érdekében a 

korábban épült útvonalak új műszaki előírások szerinti átépítése. Javasolják még, hogy a közlekedési 

beruházások során hálózatos és keresztmetszeti szemléletmódban egyaránt gondolják át a 

megvalósítások módját, a gyalogos és kerékpáros, valamint a közösségi közlekedés előnyben 

részesítésével. A hatékonyság érdekében kezdeményezik a kapcsolódó projektek többlépcsős 

szakmai vizsgálatát is. 

Az oktatás, szemléletformálás területén több célt is kitűznek. A kerékpáros- és közlekedésbiztonsági 

oktatásban résztvevő gyermekek számának nagymértékű emelkedését (a képzések 

eredményeképpen 40 000 gyermek kerülne bevonásra a kerékpársportba, melyek közül reálisan 400 

diák a versenyrendszerben is megállhatja a helyét), a népszerűsítő és ismertető kampányok teljes 

lakosságra kiterjedő elérési szintjét, valamint a gépjárművezetői képzéseken résztvevők 

kerékpárosokkal való biztonságos együttközlekedésről történő teljeskörű informálását. Mindezek 

eléréséhez kezdetben a baleseti adatfelvételek egységesítését, és a hatékony módszertan 

kidolgozását tartják elengedhetetlennek, hiszen a kerékpárosokat érintő balesetek okainak kutatását 

ez tenné lehetővé. A kezdeti lépések egyike a közlekedéshez kapcsolódó oktatási projektekben 

integráltan megjelenő kerékpáros közlekedésbiztonság (a futó és tervezett kerékpáros kampányok 

összehangolását is szorgalmazzák, valamint az Új KRESZ és az abból következő jogszabályok 

kidolgozását). A témában beálló változások és elvégzendő tevékenységek az alábbi módon 

realizálódhatnak 2014 és 2020 között: a gyermekek közlekedésbiztonsági oktatása az elfogadott 

tantervnek megfelelően javuló tendenciát mutathatnak, a kerékpáros közlekedés gépjárművezetésbe 

történő integrálása. Ezen kívül kerékpáros oktató, túravezető és kerékpárszerelő szakképzések 

beindítása (külföldi szakemberek bevonásával, tanulmányutakkal) és a résztvevők számának 

növelése, valamint az összes kapcsolódó szakmabeli továbbképzése, úgymint oktatók, rendőrség, 

szakhatósági szakemberek, építészek, várostervező- és közlekedésmérnökök. A kerékpáros oktatás 

eddigi eredményeire épített népszerűsítő kampányok beindítása, melyek elsősorban a kerékpársport 

és a rekreációs kerékpározás megismertetését célozzák meg (egységes módszertannal, 20 kerékpáros 
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klubbal és 60 általános iskola bevonásával). Kerékpározást népszerűsítő táborok, oktató roadshowk 

és túrák. Integrált közlekedésbiztonsági kampányok („Együtt közlekedünk”), kerékpározást 

népszerűsítő kampányok, minőségi, biztonságos kerékpárhasználatot ösztönző kampányok 

(Bringacsere program), valamint kerékpáros KRESZ parkok létrehozása. Az ORFK által elismert és 

használt kerékpár-regisztrációs adatbázis létrehozása. Kerékpárminősítési Program kidolgozása és 

működtetése az ipar és kereskedelem szereplőinek bevonásával. Kutatás, monitoring a kerékpáros 

közlekedés biztonságának és népszerűségének növelése érdekében. 

Turizmus és rekreáció szempontrendszerben a következő javítandó és kialakítandó elemeket sorolják 

fel a szakértők: a kiemelt nyomvonalak 10 000 km hosszan történő kitáblázása, az országos 

kerékpárosbarát szolgáltatói hálózat kialakítása (min. 500 taggal), országos kerékpáros-információs 

rendszer friss, teljeskörű, online elérésű információkkal, jól értékesíthető, népszerű kerékpáros-

turisztikai termékek gyártása és értékesítése, kerékpáros események szervezése. A fentiek 

kialakításához előzetes lépések szükségesek, a kerékpáros-turisztikai mérések egységes 

módszertanának kialakítása és adatbázisok előállítása országos szinten. A közvetlenül és közvetetten 

kapcsolódó projektekbe integrálni kell a kerékpáros-turizmus szempontjait. A turisztikai arculat és 

minőségrendszer – branding - kigondolása, normarendszer kidolgozása (a pályázati elbírálásokhoz és 

kiírásokhoz is szükséges platform). 2014 és 2020 között realizálható eredmény lehetne az országos 

kerékpáros nyomvonalak hálózatos és turisztikai szempontból is vonzó kiépítése (hegyi kerékpárutak 

és országúti kerékpáros útvonalak kiépítése), a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények 

korszerűsítésével.  Bringa Park program keretein belül történő fejlesztések, melyek a kerékpározást 

minden élethelyzetben, minden specializációjában népszerűsítenék (edzőpályák létrehozása, 

lakóhelyhez közeli kikapcsolódást serkentő kampányok szervezése). A Millenárison a Budapesti 

Kerékpáros Centrum létesítése. Hátrányos helyzetűeket integráló kerékpáros projektek kiírása. 

Országos információkkal rendelkező egységes arculattal bíró kerékpáros-turisztikai honlap 

létrehozása (kerékpáros térképek, információk, belföldi és külföldi promóciós kampányok és 

események). Nemzetközi szintű kerékpársport nagyrendezvények beemelése a kiemelt turisztikai 

projektek közé.  A „Kerékpáros Magyarország” csapat verbuválása, mely nemzetközi kerékpáros 

versenyeken hivatott népszerűsíteni az ország kerékpáros turizmusát. Turisztikai Kerékpár Kölcsönző 

Rendszerek kialakítása. A fejlesztések hatásainak mérése, az eredmények monitoringja.  A komplex 

turisztikai projektek tartalmazzák a kerékpáros turisztikai úthálózat kiépítését, a potenciális turisztikai 

intenzitás eléréséhez szükséges promóciót, termékfejlesztéseket (egységes online felület esetében 

különösen fontos), közösségi kapcsolatrendszerek kialakítását, valamint a szervezeti rendszer 

megvalósítását. A támogatott projektek felelőseinek vállalnia kell a makro-hálózatokhoz országos és 
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nemzetközi koncepciókba, való kapcsolódást.  

A kerékpáripari és kereskedelmi szempontok szerint kilátásba helyezték a kerékpáripar 

árbevételének növekedését és megnövekedett kereskedelmi igények következtében kerékpáripari 

foglalkoztatottak számának emelkedését. 
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Az általános iskolások közlekedésre nevelésének tantervi és nem tantervi megvalósulásai 

Az általános iskolások iskolai keretek között történő közlekedésre nevelésnek többféle megvalósulása 

párhuzamosam folyik az iskolákban. A következőkben az összes választható és kötelező kerékpáros 

nevelést célzó kerettanterv bemutatására, és egy kerékpáros közlekedést oktató iskola –tantervbe 

nem foglalt- programjának ismertetésére kerül sor harmadik évfolyamtól. 

Az általános iskolai kerékpáros közlekedésre nevelés 

A Vuelta Sportiroda kerékpáros rendezvények szervezése mellett 2004-ben kezdett általános 

iskoláskorú gyermekek közlekedésbiztonsági oktatásával foglalkozni. Eleinte KRESZ-totóval és mobil 

ügyességi pályákkal járták az iskolákat, majd 2008-ban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

kerékpáros ügyekért felelős miniszteri biztosának felkérésére létrehozták a BringaSuli programot, ami 

az első komplex iskolai kerékpáros közlekedésbiztonsági program volt Magyarországon. A Bejárható 

Magyarország kerettanterv kidolgozásának oszlopos tagjaiként, a korábbi tapasztalatok 

felhasználásával létrehoztak egy speciális és a korábbi oktatási programoknál jóval komplexebb 

kerékpáros kerettantervet, amely az általános iskolák harmadik, negyedik és ötödik, hatodik. 

évfolyamán az intézmények által választható (az Európai Kerékpáros Szövetség, az ORFK Országos 

Baleset-megelőzési Bizottság és a Közlekedéstudományi Intézet által ajánlott) BringaAkadémia 

tantárgyat és szakkört. A tantárgy és a tananyag a magyarországi iskolai keretekhez rugalmasan 

alkalmazkodva, a különböző adottságok és az egyes iskolavezetési döntéseknek megfelelően 

bevezethető: külön tartárgyként, más tantárgy (például technika, testnevelés) keretében, esetleg egy 

egész napos iskola koncepcióba illesztve - önálló modulként -, vagy napközis, illetőleg szakköri 

foglalkozás keretében. 

A hatékony és biztonságos oktatás érdekében, egységesítették az elsajátítandó elméleti és gyakorlati 

ismeretek sorát és az egyezményes módszertan kidolgozása után létrehozták a 30 órás akkreditált 

pedagógus-továbbképzést (pedagógusok számára). Azok számára, akik a gyerekeket szakszerűen 

szeretnék kerékpáros közlekedésre nevelni, a BringaAkadémia oktatóképzést ajánlják. 

A Bejárható Magyarország Projekt és a Bringaakadémia 

A jelenleg is érvényben lévő kerettantervi kínálatban megjelenik szabadon választható tantárgyként, 

a Bejárható Magyarország Projekt tantervére épülő Bringaakadémia.  

A Bejárható Magyarország koncepció az ökoturisztikai szemléletmód és természetjárás szépségeinek 

megismertetésére épül. A Nemzeti alaptanterv kitűzött céljainak megfelelően, a kiemelt nevelési 
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célok eléréséhez cselekvő ismeretszerzési metódus járul. A tantárgy elvégzésével kiemelkedő 

szerepet kap a testmozgás és az ismeretek aktív feldolgozása. A tantárgy célja, a természetjárás 

különböző módokon, mozgásformákon keresztül történő megismerése, ezáltal a természet 

ezerarcúságának megtapasztalása. A programon belül öt jármód kerül megismertetésre: a gyalogos, a 

kerékpáros, a lovas, a vitorlás hajóval és a túrakenuval történő közlekedés. A Nat 2012-es 

változtatása elsődleges köznevelési célként fogalmazza meg a kulcskompetenciák teljeskörű 

elsajátítását, valamint kötelezővé tette a mindennapos testnevelést az iskolákban. Mindezekkel 

egybecseng a tanterv kidolgozásának szempontrendszere, hiszen a Bejárható Magyarország tantárgy 

kidolgozása több kulcskompetenciára épít. Ezek az anyanyelvi kommunikáció, a tanulás tanítása, a 

digitális kompetencia, a szociális és állampolgári kompetencia, a matematikai kompetencia, a 

természettudományos és technikai kompetencia, az esztétikai nevelés, valamint a 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. 

A tantárgy további érdeme, hogy lehetővé teszi a környezetvédelmi és fenntarthatósági 

szempontrendszerek megismerését aktív befogadói tevékenységre ösztönző pedagógiai eszközökkel. 

Erősíti a másokért érzett felelősségvállalást, hiszen a természetben az egymásrautaltság nagyobb 

mértékben jelenik meg, mint hagyományos iskolai keretek közötti társas szituációkban és a 

természet törékeny ökoszisztémájának rendszere is kézzelfogható közelségbe kerül. A társas kultúra 

és a kooperációra való készség elsajátításának életszerű, spontán, mégis kontrollált tere lehet ez a 

tanulók számára. A testi és lelki egészségre nevelés, a honismeret, a nemzeti öntudat, és a 

hazafiasság érzése szintén járulékos elemei a természetjárásnak, mely iskolai kereteken belül egyéb, 

pedagógusoktól származó ismeretek által erősödhet (megismerik hazánk tájait, a nagy utazók nevét, 

a történelmi és irodalmi hírességek alkotói terét, utazásaik helyszínét).  

A Nat az általános iskolások számára a Bejárható Magyarország Program által kidolgozott 

Bringaakadémia tanterve, minden évfolyamon egyaránt tartalmaz elméleti és gyakorlati oktatási 

elemeket. Az őszi-téli időszakban a kerékpársport, a kerékpározás története, a kerékpár közlekedési 

és turisztikai szerepe kerül bemutatásra. Ugyanebben az időszakban alapvető kerékpár-javítási 

ismereteket és a kifejezetten kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat tanulnak a diákok. A 

tavaszi félévtől gyakorlati, játékos feladatok során sajátítják el a magabiztos kerékpárhasználatot és 

lesznek jártasak az alapvető, később közúton is hasznos manőverek végrehajtásában. A gyakorlati 

szekcióban kiemelt szerepet kap az életkorhoz igazított közlekedési ismeretek oktatása és a 

biztonságos közlekedéshez szükséges információk átadása. A test kultúrájával, az egészséges 

életmóddal kapcsolatos ismeretkör természetesen részét képzi a tananyagnak. Az iskolán belüli 
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kerékpáros közlekedési készségek megszerzése a mindennapokban hasznosítható ismeretek egyik 

kiemelkedő példája, hiszen észrevétlenül élvezhető és utat nyit a tehetségek számára a 

sportvilágába. A sport és a mozgás iránt való életfogytig tartó elköteleződés egyik súlypontja lehet az 

iskolai keretek között zajló kerékpáros oktatásnak. A kerettanterv kidolgozásával létrejött tananyag 

elősegíti a kognitív fejlődést azáltal, hogy a tudatosítás folyamatát serkenti, az elméleti tartalom és a 

gyakorlati elemek összekapcsolásával.  

A képzés célja, hogy a gyerekek képesek legyenek kis forgalmú utakon, kerékpárúton közlekedni, így 

alkalmassá válnak társaikkal (osztályukkal) együtt a kerékpártúrákon való részvételre. A tantárgy 

kidolgozói hangsúlyozzák az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésének erősödését, hiszen a KRESZ 

megismerésével és begyakoroltatásával megalapozódik a szabálykövető magatartás.  A hazafias 

érzelmek és nemzeti öntudat szintén erősödhet a kerékpársport magyar képviselőinek 

megismerésével és további nagy sportteljesítményekre sarkallhatja a diákságot. A Bringaakadémia 

kerettanterv a testi és lelki egészségre nevelés értékrendszerének szellemében jött létre, melynek 

kiegészítéseképp a környezettudatosság és a fenntarthatóság ismeretrendszerének elemei is 

beépülnek a diákok életszemléletébe.  

3-4. évfolyamos általános iskolások Bringaakadémia kerettanterve 

A BringaAkadémia kerettanterv a 3. évfolyamon kezdődik. A Bejárható Magyarország tanterv keretén 

belül kidolgozott tematika, a szabadon választható tanegységek közé tartozik, így a korábban 

ismertetett Technika, életvitel és gyakorlat tantárggyal szemben ezt tantárgyat opcionálisan 

választják a pedagógusok és iskolák. A tantárgy oktatása részletes ismereteket nyújt a 

kerékpárhasználatról, annak történetéről és magáról a sportról is elméleti és gyakorlati keretek 

között egyaránt. 

A tanév őszi és téli időszakában a tanulók a kerékpársport történetével és hazai nagyjaival 

ismerkednek meg. Szóba kerül a jármód turizmusban és közlekedésben betöltött szerepe, volumene, 

valamint a kerékpárszereléshez szükséges javítási eljárások. Megismerik a szükséges felszereléseket 

és a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályokat. A kora őszi, tavaszi időszakban védett helyen 

(lehetőség szerint az iskola udvarán), játékos gyakorlatok segítségével sajátíthatják el a tanulók a 

magabiztos és biztonságos kerékpárkezelést. A pedagógiai tartalom szerves részét képezik a 

balesetek megelőzése, a technikai tudáselemek elsajátítása, az egészséges életmód, életvitel 

jelentőségének hangsúlyozása és az életkornak megfelelő közlekedési ismeretek megszerzése. A 

harmadikos, negyedikes korosztály esetében különös gondot fordít a tananyag a tudatosítására, a 



 

14 
 

kognitív szféra fejlesztésére, melyet empirikus élmények keretében könnyebben lehet megragadni. A 

tematika kitűzött célja, hogy a gyerekek két év után képesek legyenek önállóan közlekedni 

kerékpárúton és kis forgalmú utakon, valamint társaikkal kisebb-nagyobb túrákat tenni. A 

Bringaakadémia részletes ismertetésekor, a már korábban említett kompetenciák mindegyikét 

használtatják a pedagógusok különböző készségfejlesztő gyakorlatokkal.  

A KRESZ – elméleti közlekedési ismeretek tematikára 16 órát szán a tanterv, melyet a releváns 

jelzések megismertetésével kezdenek - rendőri jelzések, jelzőlámpák, közúti táblák, útburkolati jelek -

. Ezek után következik a kerékpáros közlekedési szabályok, a közlekedés során előforduló 

vészhelyzetek felismerése és azok elemzése (holttér fogalma, teendő másik fél elsőbbségadási 

kötelezettségének figyelmen kívül hagyása esetén), valamint a kerékpáros felszerelések - rendelet 

szerinti és opcionális darabok is – ismerete (ilyenek a sárvédő, csomagtartó, kulcstartó). Mindezek, és 

az adekvát szóhasználat beépülésének érdekében közúti tematikájú társasjátékokat játszatnak a 

gyerekekkel. A kerékpárismeret témakörre 10 órát szán a tanterv. Ennek során az otthon is javítható 

hibák kerékpár beállításait, szervizelésének módjait sajátítják el a gyerekek - defektjavítás, elemcsere 

a lámpákban és leesett lánc visszahelyezése -, valamint a tananyag elsajátítása után felismerik a 

kerékpárszervizben orvosolható problémákat. A kerékpársport történetének és napjaink kerékpáros 

szakágainak megismerése is a tananyag része, így megkezdődik a gyerekek bevezetése a 

kerékpársportba és érdeklődésük felkeltése a kerékpározás iránt. A kerékpározással kapcsolatos 

esetlegesen fennálló félelmek, ellenérzések fokozatos eloszlatása is eközben folyik. A kerékpárok 

méretének (kerék és váz), típusainak (országúti, városi, mountain bike) felismerése, 

megkülönböztetése, valamint a kerékpárok helyes beállításának módjai (nyeregmagasság 

megállapítása testmagasság, kar és lábhossz alapján) a tanórákon elsajátított készségek közé 

tartoznak. A kerékpár, mint közlekedési és sporteszköz történeti beágyazottságát is megismerik a 

tanulók (a velocipédtől a karbon kerékpárokig). A kerékpár helye napjainkban téma körüljárását a 

gyerekek saját élmények alapján teszik meg az iskolában. Az újkori olimpiai (országút, pálya, BMX 

cross, mountain bike) és a nem olimpiai versenyszámokat, például a terep kerékpározás (cyclocross), 

a teremkerékpár (kerékpárfoci és művészi kerékpározás), a trial, a downhill, a cross és a parkokban 

folytatható szakágakat (flatland, dirt, park, freestyle) egyaránt bemutatja a tanító. A világ legnagyobb 

kerékpáros versenyeit is ismertetik (például a Tour de France-t). A kerékpározással kapcsolatos egyéb 

tudnivalókat, mint például a gerincferdüléstől való félelem elhárítását, a különféle időjárási 

körülményektől való félelem alaptalanságának belátását, a kényelmetlen üléspozícióból fakadó rossz 

közérzet, helyes beállítással történő megszűntetését, a kerékpár, mint rehabilitációs eszköz 

bemutatását (különböző lábsérülések esetén) szintén az elméleti tanegységben mutatja be a 
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pedagógus. 

A tavaszi és kora őszi időszakban kezdenek el a gyerekek kerékpározni. Kerékpár-kezelési ismeretek 

részegységbe tartozik a következőkben bemutatásra kerülő tananyag, melyre a kerettanterv 28 órát 

szán. Miután a tanulók kerékpár-kezelési gyakorlattal felvértezve kerülnek harmadik osztályba, csak 

az alapvető technikák átismétlése, elmélyítése szükséges az oktatás elején – ilyenek az elindulás, a 

megállás, a kanyarodás, az irányjelzés és a váltóhasználat. A játékos feladatok biztonságos megoldása 

közben a mozgásszabályzó, ritmus- és a kéz-láb koordinációs készségek fejlődnek. Az együttműködési 

készség a csoportos feladatok és sorversenyek megoldása közben fejlődik a gyerekekben. A 

balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazását és az együttműködő, segítőkész attitűdöt is 

hangsúlyoznia kell a pedagógusnak. A kerékpársport különböző ágazatainak bemutatására és 

népszerűsítésére is sort keríthetnek a tanév során, valamint a versenysport után érdeklődők számára 

a tanító segítséget nyújthat a közeli egyesületek és lehetőségek felderítésével és ajánlásával.  

A felszerelések gyakorlatban történő használata – a KRESZ által előírt darabok ismerete - és beállítás 

ekkor történik (nyeregmagasság, kar és lábhossz szerinti járműválogatás, fejvédő beállítása). A 

műszaki ellenőrzés lépéseit megtanulják a fékek állapotát, a fejcsapágy, középcsapágy, a gumi 

állapotát, a hajtásrendszert, és a kerekek állapotát használat előtt ellenőrzik. Az alapmanőverek 

precíz végrehajtásának gyakorlásával (elindulás, megállás , egyenletes tekerés, kerékpár kézzel 

irányítása, környezet megfigyelése, karjelzések) végrehajtásával és ismétlésével kezdődik a valódi 

kerékpározás. A szlalom (a kerékpár magabiztos irányításának elsajátítása), a karjelzések helyes 

használata, a körülnézés, hátranézés művelete menet közben és az akadályok kikerülése már az 

összetettebb manőverek közé tartoznak. A váltóhasználat megértése (első és hátsó váltók, áttételek 

megértése) és gyakorlása szintén gyakorolható harmadik, negyedik évfolyamos gyerekekkel. Játékos 

képességfejlesztő gyakorlatok tárházát nyújtja a biciklis oktatási tematika. Ilyenek például a lassúsági 

versenyek, a kerékpár-szlalom és a kiszorító játék. A képzés végén 2-2 órában ügyességi versenyt 

tarthatnak az oktatók és pedagógusok az online felületen elérhető, előre kidolgozott pálya 

megépítése után. Innen a továbbjutók magasabb szintű versenyekre kerülnek be, ahonnan a 

versenysport irányába történő elmozdulásuk is megkezdődhet. 

A kerékpártúrán részegység oktatására 11 órás keretet szabtak meg a tanterv kidolgozói. A gyerekek 

korábbi térképismereti jártasságára épül a tananyag. Az oktatóanyag célja, hogy a túrázáshoz 

szükséges alapvető ismereteket elsajátítsák a tanulók. Megismerjék a szükséges felszereléseket, a 

balesetvédelmi szabályokat, az együttműködés fontosságát túrahelyzetben, a túratervezés alapjait 

(az önismeret és az előrelátás fejlesztésével). Ezzel felkeltve a kerékpározás és a kerékpáros túrák 
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iránti érdeklődést. A felkészülés a túrára téma a túraútvonal tervezésével (a térképolvasói ismeretek, 

a GPS és az online módon elérhető térképek felhasználásával), a kerékpárutak feltérképezésével és a 

látnivalók számbavételével kezdődik. Az erőnlétnek megfelelő útvonal kiválasztása és a társak 

megválasztása kulcsfontosságú tényezők. A kerékpárok alapos átvizsgálása meg kell, hogy előzze a 

túrát (szerszámkészlet, pumpa, defektjavító készlet). A megfelelő mennyiségű folyadék és táplálék 

előkészítése, becsomagolása és szállításuk megoldása. A túra közben élesben gyakorolhatják a már 

korábban megbeszélt viselkedési szabályokat (közúton és erdőben más-más normarendszer). A 

baleset-megelőzés elméletben átbeszélt fortélyainak gyakorlatba ültetése, a féktávolság, az egy 

sorban, út szélén közlekedés és odafigyelés betartása. Az alkalmas pihenőhelyek keresése, a túra 

közbeni megállások és szükség esetén a baleseti ellátás szintén része az anyagrésznek. 

A két évfolyamos ciklus végén elvárt, hogy a gyerekek felismerjék a közlekedési táblákat, jelzéseket, 

az elsőbbség fogalmát, valamint mindezen ismereteket egyszerűbb közlekedési szituációkban, 

gyakorlatban is alkalmazzák. A veszélyt jelentő helyzeteket felismerjék, a közlekedési helyzeteket, 

türelmesen, figyelmesen, ezáltal biztonságosan vegyék. Megismerjék a kerékpár részeit, ismerjék és 

használják a KRESZ által előírt felszereléseket, valamint képesek legyenek a kerékpár egyszerűbb 

beállításainak elvégzésére és a kisebb javítások elvégzésére. Ismeri a kerékpárfajtákat és az 

alkalmassági terepüket. Gyakorlatban képes a szabályos és biztonságos kerékpáros elindulásra, 

megállásra, kanyarodásra, irányjelzésre. Igazodni tud a társak sebességéhez. Képes az egyenes 

vonalban való folyamatos mozgásra, meg tudja választani az akadályhoz mért szükséges és elégséges 

sebességet. Biztonságosan hajtja végre a vészmegállást, közlekedési szituációkban is felismeri a 

leselkedő veszélyeket. Érti és használja a váltót, ki tudja választani a neki szükséges 

sebességfokozatot. A kerékpáros túráról átfogó képe van a tanulónak és annak előkészítéséhez is 

ismeri a szükséges lépéseket. Össze tudja állítani a neki szükséges élelem és folyadék mennyiséget, a 

szükséges szerszámokat tartalmazó túracsomagot. Ügyel az erdő és környezet sértetlenségére és 

baleset esetén tisztában van a teendőkkel.  

A diákok így megtapasztalják a kerékpározás, az elvégzett feladat és a legyőzött kihívások örömét. 

5-6. évfolyamos általános iskolások Bejárható Magyarország kerettanterve 

Kezdő tantervi téma a hazánk, Magyarország témakör, melyben a diákok részletesen foglalkoznak 

Magyarország helyével a világban, a hazai tájegységekkel, felszíniformákkal, a környező 

államhatárokkal, a települések infrastrukturális sajátosságaival (nagyváros, város, falu, tanya). 

Minderre a kerettanterv 2 órát szabott. Elvárás, hogy a tanulók megértsék a történelmi és a földtani 
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időszámítás nagyságrendi különbségeit, Magyarország és a környező területek tájegységeinek 

társadalmi, gazdasági, vázlatos környezetét. Ismereteket szereznek hazánk turisztikai értékeiről 

(dalok, zenék, képek, filmek segítségével), a lakóhelyük környékén található főbb kirándulóhelyekről, 

turisztikai látványosságokról, melyeket meg is kereshetnek. Néhány magyar ország- és világjáró 

bemutatására is sor kerül. A második fő téma, ismerkedés a kerékpáros jármóddal (16 óra), melynek 

kifejtéséhez tartoznak az alábbi témakörök: mozgásszervek, mozgásfajták, mozgásjelenségek 

ismerete, beszélgetés a bicikliről, az egészség és betegség fogalmáról. Alapvető közlekedési 

ismeretekkel való találkozás, így a zöld közlekedés módozatainak megismerése, környezetkímélő és 

aktív jármódok hasznosságának megértése. A környezettudatosság és egészséges életmód 

hangsúlyozása, az arról alkotott kép elmélyítése. Motiválás a jármódok felfedezésére és 

kipróbálására. Gyakorlati ismeretek megszerzése (kerékpár, védőfelszerelések, segédeszközök, 

szerszámok ismerete). A kerékpár helyes beállítása, a helyes méretek, alkalma védőruházat 

megismerése. A kerékpártörténet alapjainak és a kerékpár sportban, közlekedésben elfoglalt 

helyének megismerése. A következő nagy témakör a szabályok, viselkedés a természetben, erdőn, 

mezőn, melyben a viselkedési normákra (társas elemekre) koncentrálva jelenik meg az élővilág, 

ökoszisztéma és a környezet megőrzésének fontossága – erre a tanegységre 9 órát szántak a tanterv 

kidolgozói - . A belső-külső harmónia iránti igények kialakításának és az esztétikai érzékre nevelésnek 

kiváló eszköze a természetben folytatható sportok oktatása. A jármódokkal szembeni tanult vagy 

ösztönös félelmek oldása részét képezik az oktatásnak. Térképhasználati ismeretek, a társak irányába 

tanúsított segítőkész magatartás egyaránt a természeti közegben való túlélés eszköze lehet, így 

ezeket a szabályokat feltétlenül el kell sajátítani a tanulóknak. A természetben lehetséges veszélyek 

és megelőzésük egyaránt részét képezik a tananyagnak. A zöld turizmus megismerése és 

népszerűsítése fontos eleme a természetben tanulásnak A család irányába történő folyamatos 

tájékoztatás fontosságáról szintén ebben a témakörben esik szó. A tereptan, térképismeret, 

tájékozódás, túristajelzések témakör áll legközelebbi kapcsolatban a természetismereti, matematikai 

kompetenciákkal. A tanulók 12 órás tervezett keretben megismerhetik általa a becslések, mérések 

terepen történő technikáit, eszközeit (térképlap, térképtükör, kivágat, térképkeret, cím, 

szelvényszám, méretarány, aranymérték, jelmagyarázat, fokhálózat vagy keresőhálózat), az alapvető 

térképjeleket és típusokat, a kerékpárhoz kapcsolódó jelzésrendszerének és tájolók használatát, 

valamint a nagyobb tájékozódási összefüggéseket. A részletezve a tananyag a következőkre tér ki: 

domborzati idomok tulajdonságai, ember alkalmazkodása az adott tereptípusokhoz, a különböző 

tereptípusok, kipróbálása és járhatóságukra vonatkozó alapvető szabályok megismerése, a lakóhely 

környezetének, terep szemléletmóddal történő vizsgálata, a releváns technikai eszköztár használata 
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(google maps), útvonalkészítés (menetidő-számítással, GPS használattal), korosztálynak megfelelő 

részletességű térkép készítése, adekvát túristajelzések megismerése. A hasznos ismeretek – időjárás, 

gyakorlati praktikák tematikába tartoznak az időjárás, annak előrejelzése, a gyakorlati megvalósítás, 

előrelátás képességének elsajátítása, tűzoltás alapelveinek megismerése, a természettudományos 

gondolkodás használata (a megfigyelésen alapuló, szabályszerűségekre építő okoskodás), a népi 

bölcsességek, természeti jelek kapcsán való megfigyelése, erdőtüzekkel kapcsolatos tudnivalók, 

vízkeresési módok, alkalmi menedék készítésének elsajátítása. Az erre szánt órakeret 9 óra. Az 

egészségügyi alapismeretek, megelőzés, baleset-megelőzés, segítségnyújtás téma az emberi test 

alapvető részeit tárgyalja, annak higiéniai és egészségügyi szükségleteire fókuszáltan. A kerettanterv 

8 órát szán a tematikára. A túrán előforduló higiéniai szükségletek kielégítésével kapcsolatos 

nehézségek áthidalásával (fürdési és tisztálkodási szabályok a szabadban), a természeti körülmények 

testre gyakorolt nemkívánatos hatásainak kiküszöbölésével is foglalkoznak az órákon (napsütés, szél, 

hó elleni védekezés). Az egészségügyi kockázatot jelentő természetben előforduló növényekkel és 

állatokkal kapcsolatos preventív viselkedésmódok és eljárások elsajátítása, szintén a téma tárgyát 

képezik. Elsajátítják még a mentési eljárást, az elsősegélynyújtás alapjait, annak lelki részére is 

figyelmet fordítva. A játékok a természetben, dalok téma alatt a gyerekek könnyed, életszerű 

helyzetekben bővíthetik kulturális és lexikális tudásukat (9 órás). Ez a téma remek lehetőséget ad a 

pedagógusnak a megszerzett ismeretek játék általi elmélyítésére.  

7-8. évfolyamos általános iskolások Bejárható Magyarország kerettanterve 

A hetedikes anyag épít az alapvető sportegészségügyi fogalmakkal, a szükséges védőfelszerelésekkel, 

eszközökkel és az egészséges életmóddal kapcsolatos előismeretekre, valamint a tervkészítési és 

térképes tájékozódási készségekre.  A tananyag 7 órás keretszámmal a felkészülés a túrára 

tanegységgel kezdődik. Az önismeret és a célok eléréséhez szükséges önuralom sikerélményének 

megtapasztalása a szekció fő célja. Kezdetben tisztázzák a túra alapfogalmait, mint kirándulás, túra, 

tábor, vándortábor, valamint típusait (lineáris, csillag, kör, technikai, hétvégi, szabadság, munka). A 

megfelelő túracél reális kiválasztását, a papír és digitális menetrendek használatát gyakorolhatják a 

gyerekek. A komfortérzet elérése érdekében tanácsos viselkedésmódok és észlelés a természetben 

(szélirány felismerése, árnyék figyelése, pihenőhely kiválasztásának mikéntje, a domborzati 

viszonyokhoz való alkalmazkodás). A testi edzettség fogalma, a bemelegítés és minimális kondíció 

szükségességének belátásához hozzásegít a tananyag. Személyes adottságok megismerése is 

kényszerűen hozzátartozik a túrához, hiszen a mentális és a fizikai tűrőképesség és sajátosságok 

megismerésével személyre szabható kirándulások és túrák tervezésére lesznek alkalmasak a 
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gyerekek. Meg tudják megkülönböztetni a szükséges és felesleges felszereléseket, a jármódhoz 

(kerékpár) kapcsolódó eszközöket, a kötelező és opcionális felszereléseket. A felszerelések 

karbantartásának módja és annak fontossága szintén része az anyagnak. A túraútvonal ismerete 

alapján elvárt az adekvát következtetések levonása (nehézség, várható időtartam, időjárási 

körülmények méltatása, stb.) A túraútvonalak és túraközpontok részegységhez tartozó tananyagra 

12 tanóra jut. Ez esetben a tanulók Magyarországról alkotott topográfiai ismereteire támaszkodnak 

(nagytájak, turistatérképek, térképolvasás, stb.). Az anyagrész célja, hogy bővítse az addigi 

honismereti tudást, és felkészítsen a gyakorlati tudnivalókra a hazánk területén tett későbbi túrákhoz 

- szociális és állampolgári kompetenciák ez esetben kiemelten fejlődnek-. A környezetkímélő és védő 

attitűd fontosságának, érvrendszerének megismerése (társadalmi, gazdasági fenntarthatóság 

fényében). A tanulók megismerhetik a nagyobb túracélokat (Országos Kerékpáros Kör), a hazánkon 

áthaladó Európai Kerékpárút Hálózat, a „vasfüggöny kerékpárút” (Eurovelo), a hazai tájegységekhez 

kapcsolódó fő útvonalakat (Balatoni kerékpárút, Duna menti kerékpárút stb.). Szervezetek, 

túravezetők, szolgáltatások témára 4 tanórát szántak, melyben szakmai segítségkérés, információs 

lehetőségek kiaknázási lehetőségei kerülnek elő. A fontosabb honlapokkal, folyóiratokkal, 

kiadványokkal, online, vagy írott formában találkoznak a diákok. Megismerik a különböző 

egyesületek, szervezetek munkásságát. A tematikus, szabad információgyűjtés során az online 

keresés eszközével gazdagodnak és képessé válnak túrákra, eseményekre vonatkozó szükséges 

információk összegyűjtésére az interneten. A nemzeti értékeink témát 10 órás terjedelemben 

oktatják az iskolában. A hazai értékekhez való kötődés erősödhet a tananyag megismerése során, 

hiszen a földrajzi, történelmi, vallási, kulturális hungarikumokat veszik sorra.  Népi építészet 

remekeinek megismerésével, az őshonos magyar fajtákkal való találkozással, a kiemelt nemzeti 

emlékhelyek történeti és eszmei mondanivalójának megértésével közelebb jutnak Magyarország 

értékeinek tiszteletéhez. A hazai látványosságok felkeresése felkeltheti a figyelmüket és további 

túracélpontok kitűzésére sarkallhatja a gyerekeket. A különböző Magyarországon élő 

nemzetiségekkel, nyelvjárásokkal, népművészeti alkotásokkal, ételekkel, szokásokkal való találkozás 

segít kontextusba helyezni hazánkat és a tájegységeket a tanulók szemében. Erre a hazafias 

szemléletmódra érdemes felfűzni a természet érintetlenségének fontosságát, a környezetvédelmi 

szempontok betartásának létjogosultságát. A túraútvonalak természeti környezete – Élővilág, 

társulások, természeti környezet, természetvédelem megismertetése az egyik legfontosabb 

küldetése a kerettantervnek. A tananyag részletesen foglalkozik a Kárpát-medence jellemző 

élővilágának, élőhelyeinek tulajdonságaival (vizes élőhelyek fajtái, füves élőhely-típusok, valamint a 

fás élőhelyek magyarországi megnyilvánulásai). A flóra és fauna, valamint az élettelen környezet 
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(kőzetek) fizikai közelségben történő megfigyelésével. Az életnyomok és az állatok felismerése, a 

vadon termő, ehető növények - mással nem összekeverhető fajtáinak – megkóstolása, az erdei 

gyűjtögetés szabályainak betartásával. A védett növények megismerése és a földtani értékek 

védelme egyaránt terepen folynak, ezzel megalapozva az elkövetkező nemzedékek természetbarát 

turizmust előnyben részesítő attitűdjét. Nagytájaink komplex bemutatása 10 órás tanegységben 

jelenik meg az órákon. Mindez legfőképp a már ismert és tanult területek, tájegységekhez rendelt – 

Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-középhegység, Dunántúli-dombság és a Mecsek, Budapest, 

lakóhely részletesen - ismeretanyag szintetizálását jelenti. Összegzik a különféle tantárgyak során 

megtanult ismereteket (nagytájak természeti, társadalmi, gazdasági adottságai) nagytájak szerinti 

bontásban és kitérnek a turizmus szempontjából – elsősorban ökoturisztikai szemléletmódban - 

érdekes részeikre, kultúrájukra. A táborozási alapismeretek címszó alatt 2 órás tervezett 

időtartamban a társas együttélés szabályairól, a társas kultúra fejlesztése érdekében beszélgetnek a 

gyerekekkel. A közösségi játékok eszközével a társas helyzetekhez szükséges motiváció kialakulhat 

bennük. A tábortípusok (cél szerinti különbségtétel), a táborrend, a táborállítás, a táborbontás, a 

jellemzően tábori programok, játékok, a táborozás kellékeinek és szervezetének megismerése. A 

készítsünk túratervet, túrakiírást, túranaplót tanegységben 3 órát szánnak a tanterv kidolgozói a 

gyerekek önálló utazásszervezésének kipróbálásához. A túra meghirdetésétől kezdve, annak részletes 

kidolgozásáig, a többiek mozgósításán át a lebonyolításig mindent átvesznek a tanórán.  

A leírt tanegységek által a tanulókban kialakul az utazási, világjárási kedv, a természet óvásával, öko-

szemlélettel párosuló, a szülőföld tájainak megismerésére kíváncsi attitűd.  

Kerettanterv használatban 

2013 őszétől az Ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában is bevezették a Bejárható Magyarország 

kerettantervet. Horváth Csabával, az iskola történelem-, hon- és népismeret tanárával készített 

interjú alapján mutatjuk be a tanterv iskolai működését. 2013 szeptemberétől kísérleti jelleggel 

elindítottak egy természetbarát irányultságú osztályt. A leendő elsősök szülei számára népszerűsítő 

prezentációt tartottak a tanítók, melynek nagy sikerére alapozva hirdették meg az új típusú osztályt 

és határozták el, hogy szabadon tervezhető órakeret terhére saját „természetjáró” tantárgyat 

vezetnek be. Ajkán több évtizedes múltja van a természetjárásnak. Fél tucat természetjáró szervezet, 

közösség működik a városban, ez nem csoda, hiszen a Déli-Bakony városaként az iskola elől indulva 

egy kényelmes gyalogtúrával számtalan izgalmas, érdekes túracélpont elérhető. Nagy előnye a 

programnak, hogy az öt jármódra építve változatos, izgalmas, élményalapú komplex ismeretszerzési 

formákat kínál a gyerekeknek – véleménye szerint a tananyagokban szereplő helyszínek 
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felkeresésével, a helyi dokumentumok, maradványok, épített emlékek felkutatásával élőbbé és 

élvezhetőbbé válnak az iskolában megszerzett ismeretek –. A Bejárható Magyarország egyedülálló 

lehetőséget nyújt abból a szempontból is, hogy gyakorlatilag minden tantárgyhoz kapcsolódik, 

segítve azok tanulását – alsóban, felsőben egyaránt. Nagyon fontosnak tartják életmódformáló 

hatását is, hiszen tartalmi elemeivel és izgalmas tevékenységi formáival egészséges életmódra 

ösztönöz, „személyre szabható” rendszeres testmozgást biztosít. 

Helyi tantervük új eleme lett ötödik osztálytól a Bejárható Magyarország, elsősorban szabadidős 

programként, mivel valamennyi kompetencia intenzív fejlesztője lehet. Ehhez kapcsolódva, mintegy 

„háttértámogatásaként” a választható kerettantervek közül harmadik és negyedik évfolyamon 

bevezették a Bringa Akadémiát, ötödikeseknek pedig a hon- és népismeretet. 

A túrázás, kerékpározás, valamint a vízi sportok – kajak, kenu – űzése nagy múltra tekint vissza az 

iskolában. A lovaglásra szintén van lehetőség a környéken. A Bejárható Magyarország 

kerettantervben szereplő jármódok közül csupán a vitorlásos közlekedést kell kihagyniuk, mivel az 

iskola környezetében ennek gyakorlására nincs mód. 

A fenti sportok művelése az ismeretbővítés mellett sokoldalú erkölcsi-pedagógiai nevelő hatással bír. 

Az egyén oldaláról közelítve fejleszti az állóképességet, az akaratot, a kitartást, az irányított és önálló 

ismeretszerzés képességét is. A tevékeny megismerés során csoportos feladatokkal a szociális 

kompetenciák is intenzíven fejlődnek. 

A természetközeli élmények fontosságát egy Heine idézettel magyarázta: „A természetnek… megvan 

az a képessége, hogy a legkisebb eszközökkel a legnagyobb hatásokat váltsa ki”. Fontosnak tartja a 

természetben megvalósuló tevékenységek személyiség- és közösségformáló hatását is. A 

természettudatos életmód előfeltételének tartja a természet ismeretét és szeretetét. 

A tanterv bevezetésével a gyalogtúrázásé lesz a fő szerep, mivel nem igényel semmilyen eszközt, és 

gyalogosan olyan helyekre is eljuthatnak, ahová a többi jármód segítségével nem. Tematikus túrák, 

jelvényszerző túramozgalmak, természetjáró akadályversenyek, túraversenyek és teljesítménytúrák 

szervezését tervezik. A jelentkező gyerekeket több napos vándor- és csillagtúrákra, valamint 

geocaching3 programokra viszik majd. Mindezekhez felhasználva a környezeti lehetőségeket és 

korábbi tapasztalataikat. Ezen felül komoly szerepet szánnak a kerékpározásnak és a túrakenuzásnak 

                                                      

3 http://www.geocaching.hu/. 
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is a program megvalósításában. 

Programokat igyekeztek úgy összeállítani, hogy ötödik és hatodik évfolyamon először a szűkebb 

szülőföld bejárásával kezdjék – Ajka környékének megismertetése a gyerekekkel, majd bővítve a kört 

következik a Bakony és a Balaton-felvidék–. Hetedik és nyolcadik évfolyamon már messzebbre – 

főként dunántúli tájegységek felé – szeretnének a túrázni, akár többnapos nyári táborok keretében. A 

későbbiekben szeretnének élni a „Határtalanul!” program támogatásával, amelynek segítségével 

külföldi célokat is kitűzhetnének. Korábban már tettek egy felvidéki utazást, hetedik osztályosokkal, 

amelynek nagy sikere volt. 

A természetjárás bevezetésekor rendelkeztek a program indulásához szükséges alapvető 

eszközökkel, túrafelszereléssel. Interaktív táblák, tanulói laptopok és megfelelő internet-eléréssel a 

Bejárható Magyarország programhoz digitális anyagokat tudnak felhasználni. A túrakenuzáshoz a 

helyi szervezetekkel együttműködve tudják a megfelelő feltételeket biztosítani tanulóknak. Mint 

mondja, a kerékpáros jármód és az említett Bringa Akadémia miatt viszont fontos lenne megfelelő 

számú (legalább egy osztálynyi) kerékpár beszerzését elindítani a későbbiek során. A felmenő 

rendszerben bevezetve ez a program az iskolában négy évfolyamot fog érinteni, ezért szükségesnek 

tartják további eszközök vásárlását. Ezek egy része a tananyag elsajátításához kell (például különféle 

térképek, tájolók, térképi távolságmérők, turista GPS-ek), más részük a terepi tevékenységekhez (pl. 

az egyéni túrafelszerelés részeként hátizsákok, esőkabátok, hálózsákok, derékaljak, vagy 

csoportonként sátrak, főzéshez szükséges eszközök, játékok, sportszerek). A taneszköz-szükségletek 

az interjú időpontjáig nem lettek megállapítva, így a tantárgy eszközigényéről még nem tudott 

konkrét információkat mondani. A több napos csillagtúrák, vándortáborok esetében, az útiköltség és 

a szállás jelenti a legnagyobb tételt a költségvetésben. Horváth Csaba szerint ideális lenne, ha 

pályázatokon keresztül lehetne ehhez forrást teremteni. Említi példaként az Erzsébet program 

osztálykirándulásokra, különféle nyári táborokra kiírt pályázatait. 

A pedagógusok támogatása megvalósul az intézményben. Több tanító túrázik, kerékpározik 

szabadidejében. A tantestület számára is szerveztek természetjáró akadályversenyt, amit nagy 

lelkesedéssel fogadott a tanári kar. Az intézmény egyik pedagógusa a Bringaakadémia kapcsán már az 

elmúlt tanévben részt vett egy továbbképzésen, ezt a Bejárható Magyarország megvalósításában 

közreműködő tanárok esetében is tervezik. Az összegyűjtött tapasztalatokat hasznosítva alakítják a 

tanterv megvalósítását. További segítséget jelent számukra, hogy nemcsak a pedagógusok, de a volt 
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tanítványok és szülők között is vannak vizsgázott túravezetők, akik szívesen közreműködnek egy-egy 

alkalommal.4 

BringaSuli – Iskolai Kerékpáros Program 2008 

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által létrehozott „Kerékpáros Magyarország Program” 

keretében a Vuelta Kft. 2008-ban létrehozta a kerékpáros közlekedés biztonságát és népszerűsítését 

szolgáló oktatási programot. Két hónap alatt több ezer, Magyarország különböző területein élő 

iskoláshoz jutott el a kampány. Településenként 500 gyermek vett részt az oktatáson, amihez az 

iskoláktól 5 segítő pedagógust kértek fel az oktatók segítésére. A képzés tanórán kívül és tanórai 

keretek között – az aktuális tananyag tematikájához illesztve - egyaránt folyt. A program elején és 

végén is felmérték a tanulók ismereteit. A gyakorlati tananyag leadása iskolaidőn kívüli 

tevékenységként zajlott délutánonként, melynek során a tanulók felkészült oktatók segítségével 

sajátíthatták el a kerékpározás alapjait. Ezen felül kerékpározást népszerűsítő bringás reggelit 

tartottak. A osztályfőnöki órákon felmérő teszt került megírásra, valamint KRESZ oktatás történt. A 

testnevelés órákon a szükséges védőfelszerelés ismertetése és a kerékpársport bemutatása zajlott. A 

technika és életvitel órákon általános kerékpárismeretet, és eszközjavítást tanultak gyerekek. A 

matematika és fizika órákon tananyagba illesztett játékos példákkal magyaráztak a pedagógusok. A 

rajzórákon kerékpáros témájú rajzversenyre készítettek pályamunkákat a tanulók. A biológia és 

egészségtan órákon a kerékpározás és az egészséges életmód előnyeinek átbeszélésével foglalkoztak. 

A gyakorlati oktatás három szinten került begyakorlásra. Először a biztonságos haladást szolgáló 

alapmanővereket (megállás, kanyarodás, irányjelzés) gyakorolták be a zárt iskolaudvaron. A 

következő lépésben egyszerűbb forgalmi helyzetek rutinos kezelésével foglalkoztak (parkoló autó 

kikerülése, kanyarodás). Legvégül a helyi forgalomban történő közlekedést próbálták ki a 8. 

osztályosok (2-3 fős csoportokban). 

A programzáró-tanulmányban értékelték az eredményeket és írták le a végrehajtás részleteit. Az 

iskolák a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt pályázat útján jelentkezhettek. A 

programban résztvevő 17 iskolát földrajzi elhelyezkedésük, létszám szerinti tulajdonságaik alapján és 

a potenciális oktatók közelsége alapján választották ki. Így győri, székesfehérvári, kaposvári, 

budapesti, gödöllői, nagykanizsai, tiszafüredi, tiszaszőlősi, diósdi, salgótarjáni, lakiteleki, csömöri, 

nyíregyházi, karcagi és szeghalomi gyerekekhez jutott el a program 2008-as változata. Ez 7 régió és 15 

                                                      

4 Borsos Miklós Általános Iskola, Ajka, Horváth Csaba interjú. 
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település elérését jelentette.  

A programban résztvevő oktatók kiválasztására nagy hangsúlyt helyeztek a szervezők. Az oktatókat 

szintén pályázatok útján verbuválták. Az elbírálás szempontrendszerében a pedagógiai képességek, a 

kerékpáros oktatásban korábban szerzett tapasztalatok, a kerékpáros múlt, a számítógépes 

ismeretek és a nyelvismeret szerepeltek. A kiválasztott oktató jelöltek egy kétnapos tréningen vettek 

részt, melynek során számos meghívott előadó (számos külföldi, szakmai nagyság) készítette fel őket 

az iskolai helyzetek kezelésére, valamint az elméleti és gyakorlati tananyag ismeretére. Ennek során a 

program általános célját, az iskolai kapcsolatépítés fogásait, a tanítási órák fortélyait, a BringaSuli1 és 

a BringaSuli2 anyagát, kerékpárismeretet és KRESZ-ismeretet vették át. A tréninget az oktatójelöltek 

vizsgája zárta.  

A program iskolai lefolyása 

A frissen képzett oktatók azonnal megkezdték működésüket (gyakorlati oktatás és az elméleti 

anyagok átadása a szaktanároknak, tanítóknak) kiválasztott iskolákban. A kidolgozott elméleti 

anyagok életkori sajátosságoknak megfelelően, tanórai keretek között hangolta a tanulókat 

kerékpározásra és környezettudatos életmódra. Az iskolai kereteken kívüli délutáni szakkörökre 

elsőtől nyolcadik osztályig egyaránt jelentkezhettek a tanulók. Itt megtanulták a kerékpár 

kezelésének alapvető fogásait (elindulást, karjelzéseket, megállást, felszállást, leszállást). Ezt 

követően azok a gyerekek, akiknek az oktató a kerékpáros készségeit megfelelőnek ítélte, oktatói 

felügyelettel, kis forgalmú utcákon gyakorolhatták megszerzett tudásukat. 

A program kiértékelése többcsatornás rendszerben történt: az iskolák vezetői és a programba bevont 

pedagógusok kapcsolatban álltak az oktatóval, így folyamatában, kölcsönösen tájékozódtak egymás 

észrevételeiről. A pedagógusok és az iskolai vezetők kérdőíves úton is értékelték a kerékpáros 

oktatást.  

A minőségbiztosító lekérdezéséből kiderült, hogy az igazgatók nem voltak maradéktalanul 

elégedettek a programban résztvevő gyerekek számával és a tantestület programmal kapcsolatos 

hozzáállásával. A tanév eleji kezdéssel felteszik, hogy növelhető lenne a gyerekszám a délutáni 

szakkörökön, és a tantestület is hamarabb értesül egy esetleges tantervi adalékról. Az igazgatók nagy 

része más iskolavezetőnek is ajánlotta volna a programot. 

A programba bevont tanárok és pedagógusok sokszor nem érezték megfelelőnek a tájékoztatás 

szintjét, illetve nem feltétlenül voltak elégedettek az elméleti feladatokkal és anyagokkal. 
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Összességében azonban hasznosnak ítélték meg a programot az oktatási intézmény szemszögéből és 

jelezték, hogy szívesen részt vállalnának a folytatásában is. 

 A diákok a záróteszt megírása után több szempontból véleményezhették a kerékpáros oktatást, egy 

direkt erre kialakított kérdőívben. A tanulók válaszaiból kiderült, hogy szinte teljes (97,2 százalékos) 

volt az iskolán belüli elérési arány (találkoztak a BringaSulival). A programban részt vett gyerekek 

91,59 százaléka érdekesnek találta a foglalkozásokat és háromnegyedük (76,6 százalékuk) szívesen 

részt venne a program folytatásában is. A nyitó- és záró-tesztek eredményei nem mutatnak komoly 

különbséget, hiszen nagyon rövid fejlesztési idő állt rendelkezésre. Az kiderült viszont a tesztekből, 

hogy nagyon kevés gyereknek nem volt otthon kerékpárja, tehát, ha nem biciklivel jár iskolába a 

tanuló, annak más oka van. Ennek hátterében a következő okokat sejtették: az iskolákba nem voltak 

megfelelő tárolóhelyek (lehetséges megoldásnak látták a kerékpártárolók építési támogatásának 

bevezetését), a szülők nem engedték el kerékpárral a gyerekeket (túl távoli lakóhely az iskolától, vagy 

túl nagy forgalom az iskola környékén), a tanulók annyira közel laktak az iskolához, hogy fel sem 

merült a kerékpározás lehetősége. A megválaszolt kérdőívek alapján a gyerekek többsége szívesen 

járna kerékpárral iskolába (az eredmények mérésére külön, hosszútávú megfigyelés szükséges, 

egységes módszertannal végrehajtva). A gyerekek körülbelül fele délutánonként, barátokkal 

használta kerékpárját, negyede a családjával rendszeresen túrázott, viszont egynegyedük csak ritkán 

használta kerékpárját. Egyharmaduk rendelkezett bukósisakkal és csupán ezek harmada viselte azt 

rendszeresen. A záróteszt kérdéseinek nehézségi fokának emelését javasolták, a tanulók nagyobb 

mértékű differenciálásának érdekében.  

Az oktatók az egész oktatási folyamat alatt kapcsolatban álltak a koordinációs irodával. A Nemzeti 

Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban rendezett záró-konferencián az oktatók személyesen is 

megtehették észrevételeiket. Az oktatói véleménynyilvánításból (kérdőíves és személyes) kiderült, 

hogy a szervezettség mértékével nem voltak teljes mértékig megelégedve. Ennek oka elsősorban a 

nyitótréning sűrűsége volt (hiányolták utána kerékpár-ismereti, és az iskolai kapcsolattartásról szóló 

blokkokat). Az iskolába szállított kerékpárok minősége nem tette lehetővé bizonyos, előírt 

gyakorlatok végrehajtását. Jelezték, hogy a program elindulásakor nem állt elő a megfelelő 

mennyiségű felszerelés. Értékelésük szerint az oktatási anyag megfelelő volt, viszont a hozzá tartozó 

dokumentáció (jelentési formanyomtatványok, értékelési lapok) nehézkessé tette a munkájukat. 

Minden iskolában találtak az oktatásnak megfelelő szabadtéri helyszínt, valamint sikerült 

biztonságosan elhelyezniük a helyszínre szállított három különböző méretű kerékpárt és a hozzájuk 

tartozó felszereléseket (4 kerékpáros fejvédő, a foglalkozásokhoz szükséges 10 bója és a 
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karbantartási felszerelések). Minden iskolában sikerült érdeklődő gyerekeket találni, köztük volt 

olyan is, akit az alapoktól kezdte a kerékpározást - ezen esetekben csak azzal az egy gyerekkel 

foglalkozott az oktató-. Bizonyos iskolákban a BringaSuli1 képzésen a gyerekek 30 százaléka, másutt 

(főként nagyvárosokban) csupán 15 százalékuk vett részt az oktatáson. Ennek oka, hogy a magasabb 

státusú településeken feltehetőleg több szakkörös elfoglaltság közül tudtak választani, valamint a 

forgalmas utakon nem szívesen engedik kerékpározni gyerekeiket a szülők. A gyakorlati oktatások 

során kiderült, hogy az ideális csoportlétszám 8-10 fő, ennél nagyobb számú gyereksereg lekötése és 

fegyelmezése problémákkal jár. Feltétlen szükségesnek ítélték meg az oktatók másik, segítő (szülő, 

vagy tanár) jelenlétét.  A BringaSuli 2. szintjének oktatása az iskolák 50 százalékában tudott 

megvalósulni, jóval kevesebb létszámmal, mint az 1. szint. Ennek okai, hogy nem minden iskola 

környékén van kisforgalmú utca, vagy kereszteződés, ahol biztonságosan gyakorolhatnak a gyerekek, 

csak a kellőképpen magabiztos és fegyelmezett gyerekekkel mehetett ki az oktató az utcára, valamint 

a BringaSuli 2. szintje csak kis létszámú, maximum 6 fős csoportokban oktatható. 

Továbblépési lehetőségek 

A visszajelzések alapján módosítási javaslatokat dolgoztak ki a jövőbeni oktatási programokhoz. Az 

oktatói tréning hosszának növelését, a kapcsolattartás és a kerékpárismeret, pedagógia, KRESZ 

oktatás és elsősegély-nyújtási ismeretek oktatása témára való nagyobb hangsúly fektetését 

elengedhetetlennek tartották. Jelezték oktatóik, hogy a program során folyamatában is szívesen 

találkoznának egy-egy konferencia erejéig, hogy információt és stratégiát cserélhessenek az 

aktuálisan folyó oktatáshoz. 

Az iskolák és tanítok részéről egyaránt igény mutatkozott a program folytatására. Szükséges 

fejlesztésnek tartják, hogy az őszi félévkezdés előtt fejeződjön be az oktatói képzés, hiszen a 

tanévkezdéskor már a tanévkezdő tantestületi ülésen meg kell jelennie a kapcsolattartónak (oktató) 

– a tantestület tájékoztatásának érdekében - és a szakkört is ekkor érdemes meghirdetni, esetleg a 

szülői értekezleteken is propagálva a programot. A célcsoportot túl tágnak ítélték meg a résztvevők 

és szorgalmazták, hogy az amúgy lelkes elsős és másodikos tanulóknak oktatófilmes oktatást 

tartsanak, hogy harmadik osztályban erősebb alapokról kezdjék meg a tanulást. A felsőbb évfolyamra 

járóknak pedig bonyolultabb feladattár kidolgozását javasolták, mert a meglévő gyakorlatok túl 

egyszerűnek bizonyultak számukra. A szülők integrálása is fontos szempontként jelent meg a 

továbbfejlesztő javaslatok között, hiszen az ő közreműködésükkel lehetséges a kerékpárok 

esetlegesen fellépő hibáit javítani, másrészt a foglalkozásokon való részvétel is jól jöhet az 

oktatóknak. A szülők bevonásának módja a családi nap szervezése (kerékpáros megjelenéssel 
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egybekötve) és a Föld napjára szervezett kerékpáros felvonulás a szülőkkel és gyerekekkel. A helyi 

rendőrséggel tervezték a szorosabb kapcsolat kialakítását (oktatáskor hasznos show elem). Számos 

motivációs eszközt találtak ki a későbbi oktatások népszerűsítéséhez: BringaSuli-logo használata, 

„Biztonságos kerékpározást oktató intézmény” cím használata, BringaBarát Iskola cím használata, 

„BringaIgazolvány” kiadása a képzésen részt vevő gyerekeknek, iskoláknak szóló kedvezményes 

vásárlási lehetőségek biztosítása. A BringaSuli szintjeit teljesítők ajándékokat (póló, kitűző) kapnának, 

BringaSuli fal kialakítását tervezték az iskolákban, a legügyesebbek BringaTábor részvételt 

nyerhetnének, az iskola a programmal együtt kerékpártároló építési támogatást kaphatna. Az 

elméleti anyagok módszertanával kapcsolatos problémák – tanulók életkorának nem megfelelő 

feladatok és tananyagok - orvoslásához szaktanárok tanácsainak figyelembevételét tartják 

ildomosnak. Gyermek KRESZ tankönyv megírását kezdeményezték. Különféle országos vetélkedők 

szervezését tervezték a jövőre, melyekre a legügyesebb BringaSulis gyerekek nevezhetnek. Az 

adminisztrációs nehézségek egyszerűsítő eljárásait is kidolgozták. Néhány megfontolásra érdemes 

ötletet is megfogalmaztak a program végeztével. Hasznosnak tartanák, ha rossz idő esetén 

tanterembe vihető tananyag kidolgozása is rendelkezésre állna. BringaSuli alatt már jól bicikliző 

gyerekeknek játékos feladatok kidolgozása szükséges lehet, hogy ők se unatkozzanak a többiek 

fejlesztése közben. Az oktatóknak adott óravázlat betartása kötelező érvényű volt az oktatás alatt, 

ennek eltörlését szorgalmazták, valamint javaslatot tettek a helyi kerékpárszervizekkel történő 

együttműködés kialakítására. Ezen kívül az oktatás során úgy tűnt, hogy a rendőr előadók számára 

egy kidolgozott, egységes tematikára lenne szükség. 

Az Iskolai Kerékpáros Program 2008-s megvalósulásának főbb pozitívumai és problematikái:  

 jártasság megszerzését nyújtja a biztonságos közlekedésben,  

 a jártasság készséggé változtatása, ezáltal kompetens emberré válás,  

 integráció hatékonysága (szülő, tanár, iskola),  

 tervezhetőség (ősszel kezdődjék rendszeresen),  

 baleset-megelőzés szempontrendszerének elmélyítése a tanulókban hasznos (KRESZ-pálya 

építése a gyerekeknek),  

 iskolai tárolóhelyek szükségesek lennének (nem megoldott),  

 szükséges beszerzési hiányok (szüksége eszközök beszerzése) 

 iskolai kerékpárok szervizelésének megoldása (fenntartási költségek megoldása).  

A kezdeti nehézségek ellenére hasznos és sikeres mintaprogrammá vált a BringaSuli program. 
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Fejlesztések és törekvések – a fiatalok kerékpáros közlekedésre nevelése 

A következőkben a gyermekeket érintő nagyobb hatású, magyarországi kerékpáros neveléssel 

kapcsolatos információkat (szervezetek, nem tantervi oktatási programok, versenyek, mozgalmak, 

kampányok, baleseti statisztikák, korszerű oktatóprogramok, online segédanyagok) tekintjük át a 

teljesség igénye nélkül.  

Kerékpárosbarát környezet alakulása Magyarországon 

Magyarországon, jelenleg elsősorban az alföldi településeknek köszönhetően, már ma is kiemelkedő 

(Dániával közel azonos szintű) a kerékpáros közlekedés aránya. 2010-ben az utazások 19 százaléka 

esetében a kerékpár volt a fő közlekedési eszköz. Így Európa-szinten a harmadik helyen áll 

országunk.5 Más felmérések szerint (Kerékpárosklub és a TNS Hoffmann 2014 őszi közös felmérése) 

az ország lakosságának 41%-a használt két hét alatt – megfigyelési időszakban – legalább egyszer 

kerékpárt. A kerékpáros közlekedés arányát, mint kiderült elsősorban a városokban, valamint a hegy- 

és dombvidékeken érdemes növelni. A programba ágyazott szükséges lépéseket a már korábban 

ismertetett Nemzeti Kerékpáros Koncepció vette sorra. 

A fővárosi Múzeum körúton felállított kerékpárszámláló 2011 nyara óta méri az Astoria irányába 

haladó kerékpárosok számát. A Kerékpárosklub számlálója szerint 2013-ban 10 000 fővel többen 

tekertek el a Nemzeti Múzeum előtt, mint egy évvel előtte (2013-ban 59 270 volt az arra 

kerékpározók száma). Az adott útszakaszon egyébként évente több mint 1,2 millióan bringáznak, 

miközben a tavaly két irányban megnyitott belvárosi Új Főutca – a Kiskörút alternatívájaként - tovább 

növelte a környéken biciklivel közlekedők számát. Egy szintén Kerékpárosklub által készített felmérés 

szerint a kerékpáros közlekedésmódra váltók mintegy 14%-a közvetlenül autóról váltott kerékpárra.6 

Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságának adatai szerint a kerékpáros forgalom folyamatos 

növekedése mellett csökkent a halálos, stagnált a súlyos, és enyhén emelkedett a könnyű balesetek 

száma. Az eddigi eljárás szerint, a kerékpárosokat érintő balestek számát a gépjárműbalesetekhez 

viszonyították, és egyáltalán nem vették figyelembe, hogy a gépjárműforgalom csökkenő arányát, 

szemben a kerékpáros forgalom tendenciájával.7  

                                                      

5 Eurobarometer, Future of Transport 2011, Európai Bizottság 

6 Magyar Kerékpárosklub felmérése: http://kerekparosklub.hu/bringasreggelafter2015tavasz 

7Magyar Kerékpárosklub: Kerékpáros baleseti statisztikák: minél több a kerékpárral közlekedő, annál nagyobb a 

közlekedésbiztonság: 
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A pozitív kerékpáros trendeket árnyalja a gyermekek veszélyeztetettsége az utakon. A probléma 

meglétét jelzi a kerékpárok kis arányú használata iskolába menet. A kerékpáros gyermeksérülések 

93,7%-a lakott területen keletkezett 2013-ban az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságának 

adatai szerint. A gyermekkorú kerékpárosok közül a 10-14-évesek közlekedési kockázata kimagasló a 

fiatalabbakéhoz képest. A kerékpáros gyermekbalesetek kétharmadának 10-14 év közötti sérültje 

volt 2013-ban. Nyáron több kerékpáros gyermekbaleset történik, mint az év más időszakaiban.8 

A közlekedési biztonságra nevelés hazai programjai, mozgalmai, versenyei 

Különböző közlekedésbiztonságot oktató programok léteznek Magyarországon nem csak 

kerettantervi szinten. A korábban már bemutatott Vuelta Kft által kidolgozott BringaSuli módszeren 

kívül más piaci szereplők is foglalkoznak baleset prevencióval és kerékpáros közlekedésre neveléssel. 

Egyik ilyen évente megrendezésre kerülő mozgalom a Skoda támogatásával az ORFK Országos 

Balesetmegelőzési Bizottság által szervezett Közlekedik a család verseny, melyre gyermekek és szülők 

együtt nevezhetnek autónyeremény vagy játék reményében.9 A KRESZ-SULI program KRESZ és 

kerékpáros közlekedés oktatásának eszközgyártásával, értékesítésével, KRESZ-pálya (közlekedési 

park) építéssel, kerékpáros ügyességi pálya felállításával és a kidolgozott oktatóprogram 

használatával foglalkozik.10  A Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal óvodások közlekedésre 

neveléséhez programkidolgozást kezdeményezett. Ennek eredménye az óvodai közlekedésre nevelés 

módszertana, melyet a For-Vid Kft., a KRESZ-SULI program megalkotója vezetett elő 2014-ben. Az 

általuk elkészített módszertani anyagban az elmélet és a gyakorlat ötvözve jelenik meg. A mobil 

eszközpark előnye, hogy a kialakított tematika mentén haladva egy szabályos KRESZ park elemeit 

költöztetik az oktatási intézményekbe. A jelzőlámpától, a gyalogátkelőig, tábláktól a rollerekig. Az 

oktatás nagyjából 30-40 percet vesz igénybe, amelynek során a gyerekek játékos formában 

sajátíthatják el a biztonságos közlekedés alapjait. Óvodai sikerekről számoltak be a program 

kapcsán.11  

                                                                                                                                                                      

http://kerekparosklub.hu/sites/default/files/2013.07.26.%20Ker%C3%A9kp%C3%A1ros%20baleseti%20statiszti

k%C3%A1k%20sajt%C3%B3%20h%C3%A1tt%C3%A9ra%E2%80%A6.pdf 

8ORFK baleseti statisztikái: http://www.baleset-megelozes.eu/cikk.php?id=867 

9 Közlekedik a család versenykiírás: http://www.kozlekedikacsalad.hu/versenykiiras 

10 KRESZ-SULI: http://www.kresz-suli.hu/ 

11Óvodai közlekedésre nevelés programja: http://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-

hivatal/hir/-/hir/73084 
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A Magyar Kerékpárosklub civil szervezet szerves részét képezi a magyarországi kerékpáros közlekedés 

„ügyének”. A Bringázz a suliba! kampányukban az általános iskolás gyerekek reggelente felnőtt 

kísérők által vezetett „bringavonatokhoz” csatlakozva tekertek el az iskolába. A minden reggel azonos 

útvonalat bejáró bringavonatokban az iskolások sorban egymás után kerékpároztak. A sort egy-egy 

szülő vezetette, illetve zárta le. A konvoj tagjai figyelemfelkeltő pólót viseltek, és a biciklijükön kis 

zászló is jelezte a többi közlekedőnek, hogy ők a kampány keretében iskolába igyekvő gyerekek. Az 

előkészületek során a szülőket és a gyerekeket szakemberek megtanították a biztonságos és 

szabályos közlekedésre, az ismeretek elsajátítását az erre a célra készült speciális tankönyv is 

segítette. A Magyar Kerékpárosklub a program kidolgozójaként oktatást tartott a résztvevő 

iskolákban, valamint a szülők számára és a kerékpáros közlekedést segítő tájékoztató anyagokat is 

biztosította. A projekt amellett, hogy az aktív, fenntartható közlekedést népszerűsíti, a helyi 

közösségekre jó hatással van.12 A Kerékpárosklub egy másik, a Bringázz a munkába! középiskolások 

számára kampányába megfogalmazta az iskolába kerékpározás serkentésére az alábbi javaslati 

pontokat: 

 az iskolákba vezető útvonalat tanárok segítségével közösen lehet kialakítani, 

 a szülők összefogással (több felügyelővel) együtt kísérhetik gyerekeiket, 

 lehetséges a helyi rendőrség segítségét kérni az átkeléshez a veszélyesebb csomópontoknál. 

Ezen felül megemlítik a központi törvénykezések súlyát is a kérdésben, utalván a kerékpárosbarát 

települések kialakításának irányvonalára.13 A meglévő közlekedési hálózat kerékpárosbarát 

fejlesztésének lépéseit is lefektették, melyhez a UK’s National Cyclists’ Organisation – CTC 

kerékpárosbarát úthálózat kialakításáról szóló hierarchikus sorrendjét vették alapul. Ezek sorrendileg 

a következők: forgalomcsillapítás, sebességcsökkentés, konfliktuspontok kezelése, 

forgalomszervezés, útpálya újrafelosztása, önálló kerékpárút építése, gyalog- és kerékpárút építése.14 

A kerékpártárolók hiánya az iskolákban több jó gyakorlatban lett megemlítve. Ezek megoldásának 

szükségességével is foglalkozik a Kerékpárosklub. A biztonságos kerékpártárolók kialakítására 

                                                      

12 Bringázz a suliba! kampány: Bringavonatok általános iskolásoknak Budapesten: 

http://kerekparosklub.hu/bringazziskolaba 

13 Bringázz a munkába! középiskolásoknak kampány: http://kerekparosklub.hu/bringazziskolaba 

14 Kerékpárosbarát település: http://www.kerekparosklub.hu/szakmanak/kozlekedes/utvonalak-

kerekparosbaratta-tetelenek-eszkozei-0 
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pályázatot írtak ki a kerékpárosbarát iskolák és munkahelyek számára.15 

Online oktatóprogramok, fórumok, honlapok és telefonos alkalmazások 

Online KRESZ TOTÓ oldalon érdekes számonkérési vagy tudásszint-felmérő feladatsort oldhatnak 

meg a gyerekek. 16A Közlekedj Okosan oldalon hasznos linkeket gyűjtöttek össze a témában. 17 Az 

kerékpáros KRESZ teszt 14 kérdést tartalmaz, mely egyszeri játékra alkalmas lehet a tanórákon.18 A 

közlekedési szabályZOO egy online oldal, ahol szórakoztató közlekedési kisfilmeket, anyagokat lehet 

találni az érdekfeszítő oktatáshoz és fejlesztéshez. A Traff autós játék már két éves kortól játszható, 

élvezetesen oktató online felület.19A Szuperbringa Programban (a program a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium, a Közlekedéstudományi Intézet Közhasznú Kft, az ORFK-OBB és a Nemzeti Közlekedési 

hatóság együttműködése keretében valósult meg) hasznos tanácsokat adnak szülőknek és 

gyermekeknek a kerékpáros közlekedésbe lépéssel kapcsolatos információkról, úgymint szabályok, 

felszerelések, kerékpár, műszaki tanácsadás, eszközvásárlási tanácsadás és még sok más.20 Az 

Kerékpáros KRESZ internetes oldal teszteket, anyagokat, további hasznos oldalakat és játékokat ajánl 

az érdeklődőknek – tematikus, tananyag szempontú felosztásban is –.21 A Magyar Kerékpárosklub 

Kerékpáros Kisokosban a legfontosabb biztonsági, KRESZ és egyéb tudnivalókat gyűjtötte össze. 22 

Természetesen számtalan egyéb lehetőség áll rendelkezésre ezen felül az Apple Store és a Google 

Play kínálatában. Ilyenek a Traffic Light GOLD és a Traffic Light Simulator elnevezésű, letölthető 

játékok. A felsorolás nem teljes, a cél néhány módszertani szempontból hasznos online tartalom 

felsorolása volt. 

  

                                                      

15 Kerékpárosbarát iskola, intézmény: http://kerekparosklub.hu/bam/hetfon-indul-az-oszi-bam-kampany 

16 KRESZ TOTÓ: http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2004/10/kresz1.htm 

17 Közlekedj okosan: http://www.kozlekedjokosan.eoldal.hu/cikkek/kozlekedes.html 

18 Interaktív kerékpáros KRESZ tesz: http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2004/5/kerekparos.htm 

19Traff autós játék: http://www.kerekparoskresz.com/traff.hu. 

20 Szuperbringa Program: http://www.baleset-megelozes.eu/pics/bringa_mindentudo.pdf 

21 Kerékpáros KRESZ: http://www.kerekparoskresz.com/ 

22 Kerékpáros Kisokos: http://kerekparosklub.hu/files/downloads/MK-KISOKOS_20140406.pdf 
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A közlekedésre nevelés jó gyakorlatainak bemutatása 

A jó gyakorlatok az OFI Iskolatáska23 oldaláról lettek kigyűjtve, kerékpáros közlekedés és közlekedés 

témákban, mivel a Bejárható Magyarország kerettantervet felhasználó iskolák egyelőre nem 

osztották meg jó gyakorlatukat. A jó gyakorlatok bemutatása kerékpáros közlekedésre nevelő, 

kerékpáros közlekedésre nevelést érintő és közlekedésre nevelő jó gyakorlatok felosztásban a 

további dokumentumokban elérhetőek. 

  

                                                      

23 OFI Iskolatáska jó gyakorlatok gyűjtemény: https://www. iskolataska.educatio.hu/ 
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Kataszter - Jó gyakorlatok kerékpáros közlekedés és közlekedés fókusszal 

A kifejezetten kerékpáros neveléssel és közlekedésre neveléssel foglalkozó jó gyakorlatok kiemelten szerepelnek a táblázatban. 

Intézmény Régió Település Ismertetése 
Keresősz
ó 

Tematika Kompetencia 
Célcsoport 
(év) 

Általános Iskola Hegykő Nyugat-Dunántúl Hegykő 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Kerékpár       

Általános Iskola Öttevény Nyugat-Dunántúl Öttevény Ismertetve Kerékpár 
Sportolás 
népszerűsítése, 
napi edzés 

Erőnlét, szociális, 
erőnlét 

5-15 

Általános Iskola Tápiószőlős 
Közép-
Magyarország 

Tápiószőlős Ismertetve Kerékpár 

Napközi 
megtartóerejéne
k fokozására, 
kerékpáros 
gyakorlat és 
elmélet 

Komplex 6-14 

ÁMK Ványai Ambrus Általános 
Iskola 

Dél-Alföld Dévaványa Ismertetve Kerékpár Erdei iskola Komplex 6-18 

ÁMK Ványai Ambrus Általános 
Iskola 

Dél-Alföld Dévaványa Ismertetve 
Közleked
és 

Közlekedésre 
nevelés, 
csoportokban 

Komplex 6-10 
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ARANYHÍD Nevelési - Oktatási 
Integrációs Központ Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola 

Nyugat-Dunántúl Szombathely 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Kerékpár       

Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Újreál Gimnázium 

Közép-
Magyarország 

Budapest 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

BKMÖ Bajai Közoktatási 
Intézménye és 
Gyermekotthona 

Dél-Alföld Baja Ismertetve Kerékpár 

Környezeti 
nevelés, 
versenyek és 
változatos 
programok 
(madárles, 
takarítási nap) 

Komplex 6-14 

Corvina Óvoda és Általános 
Iskola Mátyás Király Általános 
Iskolája 

Dél-Alföld Kecskemét Ismertetve 
Közleked
és 

Környezeti, 
egészségi, 
háztartási 
ökonómia 

Leginkább 
életviteli, 
természettudomá
nyi és szociális 
kompetenciák 

9-12 

Csányi-Zrínyi Általános Iskola Nyugat-Dunántúl Zalaszentgrót Ismertetve Kerékpár 
Egészség 
témanap 

Életviteli, 
szociális, 
környezeti 

6-14 
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Dankó Pista Egységes Óvoda-
Bölcsőde, Általános Iskola, 
Szakképző Iskola, Gimnázium 
és Kollégium 

Észak-Alföld Biri Ismertetve Kerékpár Erdei iskola Komplex 10-14 

Dél-Zalai Általános Iskola 
Becsehely, Bázakeretty 
Tagintézmény, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Nyugat-Dunántúl Becsehely 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Egervári L. Általános Iskola és 
Napközis Otthon Óvoda 
Zalaszentiváni Tagintézménye 

Nyugat-Dunántúl Zalaszentiván Ismertetve Kerékpár Kerékpáros tábor 

Matematikai, 
szociális, 
életviteli, 
kulturális, 
természeti, 
anyanyelvi és 
digitális 

6-14 

Fáy András Általános Iskola 
Közép-
Magyarország 

Fót Ismertetve 
Közleked
és 

Országjáró túrák, 
helyismereti 
szakkör 

Komplex 6-16 

Fekete István-Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Közép-Dunántúl Ajka Ismertetve Kerékpár 
Környezeti 
nevelés napközi 
és tanórák 

Komplex 6-18 

Fekete István-Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Közép-Dunántúl Ajka Ismertetve Kerékpár 
Környezeti 
nevelés és erdei 
iskola 

Komplex 7-14 
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Fodor András Óvoda, Iskola, 
Szak - és Szakmai Szolgálat 

Dél-Dunántúl Szőlősgyörök Ismertetve Kerékpár 

Differenciált 
oktatásra 
alkalmas 
programok, 
egészségügy 
fókusszal 

Komplex 6-14 

Göőz József Általános Iskola 
Napköziotthonos Óvoda és 
Könyvtár 

Észak-
Magyarország 

Aszaló 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Győri Móricz Zsigmond 
Általános Iskola 

Nyugat-Dunántúl Győr Ismertetve Kerékpár 
Környezeti 
nevelés, erdei 
iskolák 

Komplex 7-14 

Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Varga Tamás Általános Iskola 

Dél-Alföld 
Hódmezővásárh
ely 

Ismertetve Kerékpár 

Életszerű 
helyzetekben 
tanulás, 
osztálykirándulás
ok, és túrák 
alkalmával 

Komplex 6-14 

Huszár gál Gimnázium, 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Észak-Alföld Debrecen Ismertetve Kerékpár 

Gyalogos és 
kerékpáros 
közlekedésre 
nevelés 

Matematikai, 
szociális, 
életviteli, 
kulturális, 
anyanyelvi és  
digitális 

6-18 
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II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola Hunyadi Mátyás 
Tagiskola 

Észak-Alföld Berettyóújfalu Ismertetve Kerékpár 
Kerékpáros túrák 
és KRESZ oktatás 

Matematikai, 
szociális, 
életviteli, 
kulturális, 
anyanyelvi és 
környezeti, 
digitális 

10-18 

József Attila Általános Iskola, 
EPSZ 

Észak-Alföld Berettyóújfalu Ismertetve Kerékpár 
Környezeti 
nevelés, lokális 
értékek 

Matematikai, 
szociális, 
életviteli, 
kulturális, 
anyanyelvi és 
környezeti, 
digitális 

6-14 

József Attila Általános Iskola, 
EPSZ Széchenyi István 
Tagiskola 

Észak-Alföld Berettyóújfalu Ismertetve Kerékpár 

Környezeti 
nevelés, túra, 
kerékpártúra, 
stéa, versenyek 

Matematikai, 
szociális, 
életviteli, 
kulturális, 
anyanyelvi és 
környezeti, 
digitális 

6-14 

Kandó Téri Általános Iskola 
Közép-
Magyarország 

Budapest Ismertetve Kerékpár 

Erdei iskola, "Víz 
projekt", 
meteorológiai 
állomás, 
szelektív 
hulladékgyűjtésr
e nevelés, 
ornitológiai 
megfigyelés, 
sport, kulturális 

Matematikai, 
szociális, 
életviteli, 
kulturális, 
anyanyelvi és 
környezeti, 
digitális 

6-14 
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és kézműves 
programok 

Kaszap Nagy István 
Református Általános Iskola 

Észak-Alföld Túrkeve Ismertetve Kerékpár 

Egészségre 
nevelés, 
környezeti 
nevelés kerékpár 
és gyalogtúrák, 
erdei iskola 

Komplex 6-14 

Kecskeméti Corvin Mátyás 
Általános Iskola Kertvárosi 
Általános Iskolája 

Dél-Alföld Kecskemét 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Kecskeméti Corvin Mátyás 
Általános Iskola Kertvárosi 
Általános Iskolája 

Dél-Alföld Kecskemét 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 
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Kecskeméti Óvoda, Általános 
iskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, 
Kollégium, Gyermekotthon és 
Szociális Intézmény, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

Dél-Alföld Kecskemét 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Kerékpár       

Kecskeméti Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Dél-Alföld Kecskemét 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Kiskunhalasi Fazekas Mihály 
Általános Iskola 

Dél-Alföld Kiskunhalas 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Kossuth Lajos Általános Iskola Nyugat-Dunántúl Egyházasrádóc Ismertetve Kerékpár 

Egészségre 
nevelés, sport 
népszerűsítő 
programok 
(kerékpározás) 

Komplex 6-14 

Kozmutza Flóra óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, 
Diákotthon és 
Gyermekotthon 

Dél-Alföld 
Hódmezővásárh
ely 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 

Közleked
és 
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elemet, csak itt 
van megemlítve 

Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola és Bölcsőde 
Aranyosapáti Tagiskola 

Észak-Alföld Aranyosapáti Ismertetve 
Közleked
és 

Jelek 
felismerése, 
közlekedésre 
nevelés 
terepasztal 
készítés 

Matematikai, 
szociális, életviteli 
és környezeti 
kompetencia 

9-11 

Kutas-Lábod Mikrotérségi 
Közoktatási Intézmény 
Révkomáromi János Általános 
Iskola 

Dél-Dunántúl Kutas 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Lilla Téri Általános Iskola Lilla 
Téri Elementary School 

Észak-Alföld Debrecen Ismertetve 
Közleked
és 

Légiközlekedésse
l kapcsolatos 
ismeretek 

Idegen- 
anyanyelvi, 
digitális, 
kompetenciák 

12-16 

Magyar Műhely Általános 
Művelődési Központ 

Nyugat-Dunántúl Mezőörs Ismertetve 
Közleked
és 

Környezeti 
nevelés, a 
témában 
versenyek 
szervezése 

Természettudomá
nyi, matematikai, 
életviteli, szociális 
kompetenciák 

13-15 

MAGYARY KÁROLY 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Észak-
Magyarország 

Kerecsend Ismertetve Kerékpár 

Egészség és 
környezeti 
nevelés centrikus 
programhét 

Komplex 6-14 
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Marcali Óvoda, Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Dél-Dunántúl Marcali Ismertetve Kerékpár 
Környezeti 
nevelés, szelektív 
hulladékgyűjtés 

Komplex 6-14 

Mezőberényi Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és kollégium 
Luther téri telephelye 

Dél-Alföld Mezőberény Ismertetve Kerékpár 

Évszakonként 
tematikus 
programok, 
tananyag 
színesítés 

Komplex 6-10 

Mezőkovácsházi Csanád 
Vezér Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

Dél-Alföld 
Mezőkovácsház
a 

Ismertetve Kerékpár 

Kerékpáros 
közlekedés, 
műszaki 
ismeretek 

Matematikai, 
szociális, 
életviteli, 
kulturális, 
anyanyelvi és 
környezeti, 
digitális 

7-14 

Móra Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

Nyugat-Dunántúl Répcelak Ismertetve 
Közleked
és 

A tájékozódás és 
útvonaltervezés 
készségek 
fejlesztése IKT 
eszközök 
segítségével 

Digitális, 
természettudomá
nyi és szociális 
kompetenciák 

13-14 

Móricz Zsigmond Gimnázium, 
Közgazdasági Szakközépiskola 
és Kollégium 

Észak-Alföld Kisújszállás Ismertetve 
Közleked
és 

Munkaerő-piaci 
szemléletmód 
átadása, a 
közlekedés, mint 
költség jelenik 
meg 

Szociális, 
gazdasági és 
életvezetési 
kompetenciák 

13-19 
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Mozgásjavító Általános Iskola, 
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és 
Diákotthon 

Közép-
Magyarország 

Budapest 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Munkácsy Mihály Általános 
Iskola 

Közép-Dunántúl Székesfehérvár 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Nagykállói Város 
Önkormányzat Általános 
Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Észak-Alföld Nagykálló Ismertetve Kerékpár Erdei iskola Komplex 9, 12  

Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Pilisvörösvár 

Közép-
Magyarország 

Pilisvörösvár 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Öveges József Általános 
Művelődési Központ 

Nyugat-Dunántúl Zalaegerszeg 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 

Közleked
és 
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van megemlítve 

Svetits Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium 
és Diákotthon 

Észak-Alföld Debrecen Ismertetve Kerékpár Sporttábor Komplex 12-18 

Szabó István Általános Iskola 
és Óvoda 

Nyugat-Dunántúl Cserszegtomaj 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Kerékpár       

Széchenyi István Általános 
Iskola és AMI 

Nyugat-Dunántúl 
Mosonszentmikl
ós 

Ismertetve Kerékpár Kerékpártúra 

Matematikai, 
szociális, 
életviteli, 
kulturális, 
anyanyelvi és 
környezeti, 
digitális 

10-14 

Széchenyi Körúti Általános 
Iskola, Sportiskla és AMI 

Észak-Alföld Szolnok 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Kerékpár       
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Széchenyi Körúti Általános 
Iskola, Sportiskla és AMI 

Észak-Alföld Szolnok 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Székesfehérvári Széna Téri 
Általános Iskola 

Közép-Dunántúl Székesfehérvár Ismertetve Kerékpár 

Környezeti 
kultúra, szelektív 
hulladékgyűjtés, 
erdei iskola, 
táborok 

Komplex 6-14 

Szent László Szakképző Iskola Dél-Dunántúl Szekszárd Ismertetve 
Közleked
és 

Elsősegélynyújtá
si ismeretek 
átadása 

Életviteli, nyelvi és 
természettudomá
nyos 
kompetenciák 

6-18 

Szentlőrinci Általános Iskola 
Bükkösdi Általános Iskola 
Tegintézménye 

Dél-Dunántúl 
Szabadszentkirál
y 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Szentlőrinci Kistérségi 
Oktatási-Nevelési Központ 

Dél-Dunántúl Bicsérd Ismertetve Kerékpár 

Egészséges 
életmód, 
környezettudato
sság 

Matematikai, 
szociális, 
életviteli, 
kulturális, 
anyanyelvi és 
környezeti, 
digitális 

8-14 
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Tatay Sándor Közös 
Fenntartású Általános Iskola 

Közép-Dunántúl Badacsonytomaj Ismertetve Kerékpár 

Balesetmentes 
közlekedés, 
kerékpáros 
nevelés 

Matematikai, 
szociális, 
életviteli, 
kulturális, 
anyanyelvi és 
környezeti, 
digitális 

6-14 

Tildy Zoltán Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 

Dél-Alföld Szeghalom Ismertetve 
Közleked
és 

Környezeti 
nevelés, 
egészséges 
életmódra 
nevelés 

Komplex 6-14 

Török Ignác Gimnázium 
Közép-
Magyarország 

Gödöllő 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Kerékpár       

Újfehértói Általános, 
Művészeti Iskola , Pedagógiai 
Szakszolgálat és Szakiskola 
Mályváskerti Általános Iskolai 
Tagintézmény 

Észak-Alföld Újfehértó Ismertetve Kerékpár 

Globális és 
lokális környezeti 
problémákra 
nevelés, 
kerékpártúrák 

Komplex 11-14 

Vajda Péter Ének-zenei 
Általános és Sportiskola 

Közép-
Magyarország 

Budapest Ismertetve Kerékpár 

Környezeti 
nevelés, náyri 
táborok, erdei 
iskolák 

Komplex 6-14 
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VESZPRÉMI BÁTHORY ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ 
SPORTISKOLA 

Közép-Dunántúl Veszprém 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Weöres Sándor Általános 
Iskola és Alapfokú 
Zeneművészeti és 
Táncművészeti Intézmény 

Közép-
Magyarország 

Gyömrő 

Nagyon kis 
mértékben 
tartalmaz 
kerékpáros vagy 
közlekedési 
elemet, csak itt 
van megemlítve 

Közleked
és 

      

Zsombó-Csólyospálos 
Községek Általános Iskolája, 
Óvodája, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye 

Dél-Alföld Zsombó Ismertetve Kerékpár 
Játékos, 
kerékpáros 
akadályverseny 

Matematikai, 
szociális, 
életviteli, 
kulturális, 
anyanyelvi, 
környezeti, 
digitális 

6-14 

  



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
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Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

Jó gyakorlatok összefoglaló 

A kerékpáros oktatás és túrázás jellemzően más témákkal együtt jelenik meg a projektekben, mint a 

környezetvédelem, az egészséges életmód, vagy az erdei iskola egy komponense. Ezeket a 

kapcsolódó témaköröket érdemes involválni a tisztán kerékpáros oktatásba is, hiszen egymást 

erősítve motiválhatják a gyerekeket a szabadidő értékes eltöltésére iskolán kívül is – állítják az így 

oktató intézmények –. A környezetvédelem, mint integrált szempontrendszer különösen fontos 

lehet, hiszen  ahogy a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a Kormány 2031/1998. határozata) 

helyzetértékelése kimondja: „A környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős része vezethető 

vissza arra a tényre, hogy Magyarországon még nem megfelelő szintű a környezeti tudatosság foka. A 

társadalmi részvétel és tudatosság erősítésében kiemelkedő szerepe van a közoktatási 

intézményekben folyó tevékenységnek.” A környezettudatosabb közlekedési szemléletmód 

oktatásával közvetetten a szülőket is elérhetik az intézmények, ezzel szélesebb köröket megnyerve az 

„ügynek”. 

A pedagógusok oktatása szintén fontos eleme lehet a kerékpáros közlekedésre és az öko szemléletre 

nevelésnek, hiszen a tanárok ezeket az ismereteket nem tanulták meg felsőfokú tanulmányaik alatt. 

Egyes jó gyakorlatokban már szerepel az összes tanár képzése is, hiszen a hatékony közlekedésre 

nevelés során szükséges a szélesebb értelembe vett ismeretrendszerek becsatornázása a szűkebben 

vett követelményekbe – például fizikai, matematikai példákon keresztül, térképismereti, 

terepismereti információkra történő asszociáció az egyéb tanórákon is –. Másfelől a pedagógusok 

támogatása elengedhetetlen a külső oktató munkájának segítésekor, mivel a gyakorlati tananyag 

leadásakor több felügyelő jelenléte is szükséges. 

Az oktatás sikeréhez hozzájárulhat a korszerű oktatási segédletek használata. Ezzel több jó gyakorlat 

is foglalkozik, hiszen szerencsére a témában rengeteg izgalmas segédanyag érhető el napjainkban. 

Számtalan online játék és interaktív gyakorlat található meg az interneten. Ezen változatos 

információforrások elősegítik a figyelem teljes mértékű lekötését, és a 

motiváltság elérését. A könyvesboltokban sokféle korszerű 

oktatókönyv található meg a különböző korcsoportok számára, 

ezek használata is színesítheti az iskolai egyoldalú 

kommunikációt. A piacon több közlekedési témájú 

társasjáték forog, ezeket is megemlítik a jó 

gyakorlatok. A társasjátékok használatának érdeme, 
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hogy közösségi interakciókat igényel a gyermekektől, mely egy lépéssel közelebb emeli hozzájuk a 

sokszereplős közlekedési szituációkat, különböző gondolkodásmódokat.  

A külső szakember bevonása előnyös eljárás, hiszen a tanár és diák egyaránt résztvevőként 

viselkedik, így partneri viszonyban találhatják magukat. A változatos előadásmód pedig jobban 

lekötheti a diákok figyelmét. A jó gyakorlatokat létrehozó intézmények éppen ezért gyakran vonnak 

be országos civil szervezetek, vagy külső szakértőket (MME, helyi rendőrség, nemzeti park helyi 

szakemberei, stb.). A gyermekek bevonása munkájukba kivételesen érdekes lehetőség motiválásukra. 

Ilyen példa a „kisrendőr”-ként tevékenykedő gyerekek a Közlekedés gyerekszemmel – 

Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

(Mezőkovácsháza) programban. 

A HH és HHH gyerekek számára is hasznos a kerékpáros nevelés, mivel a saját közegükben sokak nem 

lennének képesek a kerékpáros közlekedés elsajátítására. Így kapnak egy készséget, melynek 

segítségével a nagyobb távolságok áthidalása egyszerűbbé válik számukra. Bár egy kapcsolódó 

kérdőíves lekérdezés eredményei (Veulta Kft. BringaSuli kérdőíves lekérdezése, 2008) szerint nem az 

eszközhiány miatt nem közlekednek kerékpárral gyerekek iskolába. Mivel mintájuk nem tekinthető 

reprezentatívnak a teljes magyarországi iskoláskorú populációra nézve, feltevésünk szerint akadnak 

olyan diákok is, akiknek nincs módja otthon kerékpározni, és így megtanulni annak technikáját. 

Kerékpáros oktatáshoz és eszközhasználathoz a jó gyakorlatok tapasztalatai alapján látható, hogy 

szükséges a szülők széleskörű támogatása és segítsége. Ezt lehetőségeik szerint kihasználják a 

bemutatott jó gyakorlatokat összeállító intézmények is. A szülők részvétele a gyerekek és szüleik 

közötti viszony alakítására, fejlesztésére is alkalmas és lehetőség. 

A kerékpáros nevelés eszközigényes tevékenység, ahogy az a korábban ismertetett interjúban, az 

ajkai iskola tanára is elmondta. Kifejezetten kerékpárok és felszerelések megvásárlására kitalált 

pályázatokra lenne szükség, hogy az iskolák részt vehessenek a Bejárható Magyarország kerettanterv 

kerékpáros fókuszú moduljának oktatásában. A biztonságos kerékpártárolók megléte is hiányzik több 

intézménynél (a jó gyakorlat beszámolók szerint). 

A kerékpáros nevelés gyakran zajlik tömbösített keretek között, esetleg táborok során (hosszabb 

túrák megtételére ilyen helyzetekben tudnak sort keríteni) is. Az erdei iskola – abban az esetben is, 

ha csak részben szól a kerékpáros ismeretekről – fejleszti a gyerekek térképészeti, terepismereti és 

kerékpár használati készségeit. 
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A program bevezetésének nem csak pedagógiai, fejlesztési előnyei lehetnek az intézmények számára. 

Hiszen a gyermekek jó közérzete és a közösségi légkör inspiráló ereje felkeltheti a jövendőbeli 

elsősök és szüleik figyelmét is, tehát az iskolaválasztás egy kulcseleme lehet az innovatív tanítógárda 

jelenléte, ezen belül a mozgásos, kerékpáros oktatás megléte. Az önálló gondolkodási tevékenységre 

ösztönző programok, melyek a gyerekeket természetes helyzetekben sikeres problémamegoldásra 

serkentik, fontos kiválasztódási szempontok lehetnek intézmények között, hiszen a nem 

hagyományos értelemben vett iskolai sikeresség és tehetség is felszínre kerülhet általuk. Az 

intézmények kerékpáros oktatásának egyik hozadéka a diákok kerékpáros közlekedésének 

fellendülése és biztonságosabb közlekedése. Ennek feltétele –mint már korábban említettük –, hogy 

az iskolán belül megoldható legyen a saját kerékpárok biztonságos tárolása. 

A jó gyakorlatok arra is rámutatnak, hogy a különböző intézmények más-más adottságokkal 

rendelkeznek és a pedagógusok kreativitására, tapasztalatára szükség van az egyes sajátosságokhoz 

(előnyök és hátrányok) illeszkedő adaptálásra. A kerékpározás helyi szokásokba építése fontos elem 

az eddigi gyakorlatok során. 

A rendhagyó iskolai körülmények lehetőséget adnak a hagyományos keretek között kevésbé sikeres 

diákoknak a sikerélmények megélésre, a saját érdeklődési kör és sikerterület felfedezésére. A 

közösségi jellegű feladatok szintén átalakíthatják a diákok meglévő kapcsolati hálózatának 

struktúráját, így hasznos lehet az addig kevésbé népszerű gyerekek beilleszkedése szempontjából. 

Az igazán hatásos oktatási programok fokozatosan vezették be a gyerekeket a közlekedési 

ismeretekbe, életkornak megfelelő tananyaggal, ezzel a későbbiekben a gépjárművezetés elsajátítása 

is könnyebbé válik.  
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