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Bemutató anyag 



„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa” 

 

Közlekedünk. A közlekedés beleépült mindennapjainkba, közlekedünk gyalog, kerékpáron, 

autóval. Lovas nemzetből autós nemzet lettünk, így elengedhetetlen, hogy minél alaposabban, 

és ami ugyan olyan fontos, minél korábban elkezdjük a közlekedési ismeretek, szabályok 

megtanulását, tanítását. 

Célunk egy olyan gyermekeknek szánt közlekedési park létrehozása volt, ahol játékos módon 

sajátítják el a KRESZ és a biztonságos közlekedés alapjait. A közlekedésbiztonságon csak 

úgy tudunk javítani, ha már gyerekkorban megkezdjük az oktatást, lerakjuk a nyugodt, 

fegyelmezett közlekedés alapjait. A park 5-12 éves korig fogad tanulókat. 

A tanpályához oktatási épület is tartozik, ahol a gyerekek előzetesen egy ismertető előadást 

hallgatnak végig a közlekedésről a KRESZ-ről, majd az elektromos autókkal gyakorolhatják a 

tanultakat. 

A beruházással érintett terület Cserkeszőlő belterületi részén, a gyógyfürdő területén található. 

A közlekedési park területe mintegy 1300 m2, mely az alábbi egységekből áll majd: 

 Oktatási épület 

 Tárolóépület 

 Közlekedési pálya 



OKTATÁSI ÉPÜLET 

Az épület akadálymentesített, megközelítőleg 65 m2 alapterületű, mely egy tanteremből, egy 

irodahelyiségből és egy akadálymentesített mosdóból áll. Az egész évben használható épület 

hőszigetelt, megújuló energiaforrással, termálvízzel fűtött, modern nyílászárókkal ellátott. 

 

 

 



TÁROLÓÉPÜLET 

A tároló épület biztosítja a Mercedes A Klasse típusú, 80Ah-ás, 400 w teljesítményű 

elektromos gyerekjárművek üzemidőn kívüli és téli hosszú távú tárolását. Itt kerül 

elhelyezésre a „benzinkút”, az akkumulátortöltő is. Az épület könnyűszerkezetes felépítésű, 

Hörmann felnyíló garázskapukkal szerelt, rönkházprofil-borítású, mely illeszkedik a kemping 

területén nemrég átadott erdélyi faház szálláshelyek külleméhez. 

 

 



KÖZLEKEDÉSI PÁLYA 

A közlekedési pályán minden valósághűen kerül kialakításra, amely igyekszik szimulálni a 

valós élethelyzeteket, közlekedési szituációkat. A közlekedési park alaprajzát az alábbi ábra 

szemlélteti: 

 

 

 

 

 

 

 



MERCEDES A KLASSE ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ GYEREKAUTÓ 

A pályán 1:3 léptékben megépített elektromos autók közlekednek, maximális sebességük 5 

km/h. Az autókban utolérési és ütközésvédelmi radarberendezés van, amely megakadályozza 

az autók összeütközését, vagy akadálynak rohanását: veszély esetén leállítja automatikusan az 

autót. A járművek 24 V-os akkumulátorral és 400 w teljesítményű elektromotorral működnek, 

melyet a tárolóépületben és a parkolóban lehet feltölteni. Az autókhoz biztonsági STOP 

távirányító tartozik, mellyel a kezelő személyzet leállíthatja az autókat vészhelyzet esetén. 

 

 

 

 



PÁLYÁZAT 

Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása 2013 programba a közlekedési oktatási park 

létrehozására. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

20.241.082 Ft-tal támogatja a projektet. Ehhez a kft-nek jelentős önerőt is kell biztosítania, 

mert a beruházás összköltsége meghaladja a 48 millió forintot. 
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