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Első fejezet: Előszó

A Kerékpározás élhető városokban című kiadvánnyal az önkormányzatoknál dolgozó 
szakértőknek (várostervezőknek, közgyűlési tagoknak, és a kerékpározás, mint mindennapi 
közlekedési mód fejlesztése iránt elkötelezetteknek) szeretnénk segítséget, és inspirációt 
nyújtani. 

Kiindulóponunk az az állítás, hogy a mindennapi kerékpározás arányának növelése nem 
kizárólag az infrastruktúrától függ. Éppen ezért mi a kerékpározás egyénre és a közösségre 
gyakorolt hatását, valamint a várostervezésbe való integrálását is vizsgáljuk. A kerékpárosbarát 
intézkedések gyakorlati megvalósításának ösztönzésével kapcsolatban vizsgálni fogjuk, 
hogy melyek a kezőlépések egy önkormányzat számára, hogy a mindennapi kerékpározás 
előmentelét segítő tevékenységeket, és szolgáltatásokat indítson el. 

Ennek a kiadványnak az oldalain keresztül további információforrások, és olvasnivalók forrását 
is megmutatjuk. A függelékben pedig a magyarországi közlekedésfejlesztéssel foglalkozó 
szervezetek elérhetőségeit is megadjuk.  

Ez a kiadvány a Mobile2020 projekt keretei között valósult meg.   

Reméljük, hasznosnak találja majd! 
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Második fejezet: Bevezetés

Miért fontos a kerékpározás?

Egy élhető közösség számos közlekedési módot ajánl fel a lakóinak és a látogatóknak is: a 
gyalogosok, kerékpárosok, és a tömegközlekedők számára pedig lagalább annyi előnyt biztosít, 
mint a motorizált egyéni közlekedőknek. A gépkocsi nem tud minden mobilitási igényünket 
kiszolgálni. A levegő minősége, az energiahatékonyság, és a települések élhetősége érdekében 
valamilyen módon csökkenteni kell az autóhasználatot. 

A gyaloglás, kerékpározás és a tömegközlekedés fejlesztésének kombinációjával a városok 
sikeresen csökkenthetik az autósforgalmat. Ha az autótulajdonosok számára vonzó, alternativ 
közlekedési módokat tesznek elérhetővé, ők maguk tapasztalják meg annak előnyeit saját 
maguk, és közösségeik számára is. A rövidtávú utak (5 km-ig) gyalog vagy kerékpárral sokkal 
kényelmesebben megtehetők.  A főbb előnyök a következőek:

• A kerékpározás hatékonyan növelheti a közlekedés biztonságát, valamint aktív közlekedési 
mód lévén a mozgásszegény életvitel káros következményeit is csökkentheti;

• A felnőtteknek (18-65 éves kor) heti legalább 150 percnyi alacsony intenzitású mozgást 
kellene végezniük. A kerekezés és a gyaloglás a mindenapi közlekedésben megadja ezt a 
mennyiséget1;

• A kerékpározás és a gyaloglás alapvető fontosságú a gyermekek és tízenévesek mozgási 
fejlődése szempontjából;

• A gépjárművek parkolási költségei sokkal magasabbak, mint a kerékpártárolásé;

• A kerékpározás terjedése csökkenti a zsúfoltságot. 7-9 kerékpár is befér egy parkolóhelynyi 
területre. [Forrás: 20 érv a kerékpározás mellett];

• A kerékpározás és a tömegközlekedés remekül megférnek egymás mellett: könnyű és 
kényelmes a kombinálásuk.

 Ha az út egy részét vagy egészét gyalogolva, vagy kerékpáron tesszük meg az  
 egészségünknek mindenképpen jót teszünk vele!

1 Global recommendations on physical activity for health (2011), WHO
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Miért jó a kerékpározás a városoknak?

A magasabb arányú kerékpáros közlekedés olyan előnyöket jelenthet, amelyek a elsősorban 
az életminőségre, a környezet minőségére, és a hosszú távú költséghatékonyságra 
vonatkoznak2:

• Alacsonyabb gépjárműforgalom;

• A tömegközlekedés magasabb kihasználtsága – különösképpen, ha az integrált használat 
lehetséges;

• A városi életfeltételek általános javulása,pl.: tisztább levegő, kevesebb zaj, élhetőbb 
közterek, vonzóbb lakóövezetek családok számára is;

• Több hely a városban = kevesebb autó, kevesebb fenntartási és fejlesztési költség, illetve 
a helyhasználat újszerű lehetőségei;

• A felszabaduló területek lehetőséget teremtenek a turizmus, kereskedelem, kultúra, és 
szabadidős tevékenységek fejlődésére;

• A történelmi épületek, és műemlékek károsodása lassabb, karbantartási, takarítási igényük 
pedig kisebb mértékű;

• Alacsonyabb beruházási szükséglet (pl.: új infrastruktúra, parkolóhelyek létesítése).  

Hogyan lehet a kerékpározás a várostervezés része?

Sikeres kerékpárosbarát várospolitika mindig a többi közlekedési mód fejlesztésére vonatkozó 
tervekkel együtt fejlődik, és más várospolitikák támogatását is élvezi (pl.: rendezési terv, 
városfejlesztési terv, gazdaságfejlesztésre irányuló stratégiák, stb.). Ezek a tervek egymásra  
is kölcsönösen hatással vannak. 

Egyes önkormányzatok különbözőképpen közelítheik meg a kerékpározás kérdését: 
alkothatnak különálló kerékpáros közlekedésfejlesztési koncepciót, vagy integrálhatják azt 
más stratégiákba. Erős kerékpáros kultúrával rendelkező várokban a fejlett infrastruktúra 
mellett a nagy számú kerékpárost kiszolgáló létesítmények is rendelkezésre állnak. Fontos 
kiemelni, hogy a szemléletformálásra irányuló tevékenységeket nem lehet alárendelni az 
infrastruktúra fejlesztésének, azok együtt fejtik ki legjótékonyabb hatásukat. A kerékpáros 
létesítmények, kapcsolódó szolgáltatások, és a kerékpározás általános megítélése sokat elárul 
az adott város mobilitási kultúrájáról.

 A kerékpár, mint mindennapi közlekedési eszköz választása nem csak az
 infrastruktúrától függ!

2 Cycling: the way ahead for towns and cities (1999), European Communities
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Az 1. ábra megmutatja, hogy a kerékpáros közlekedés egy rendszer, amely számos olyan 
elemet tartalmaz, amelyek a kerékpárt megfelelő mindennapi közlekedési móddá teszik. 

 

1.Ábra: Kerékpározás, mint rendszer anyagi és szimbolikus szintekkel (Forrás: Mobile 2020: 
Kézikönyv, 2012)

A kerékpáros kultúrában élen járó városok évtizedekig sokat fektettek a mindennapi 
kerékpározásba. 

 

Harmadik fejezet: Hogyan kezdjük? 

A kerékpáros szemléletformálás, és az infrastruktúra fejlesztése elválaszthatatlanul 
összefonódnak, és ki is egészítik egymást. Minden infrastrukturális fejlesztés előtt 
elengedhetetlen a helyzet elemzése a város forrásainak lehető legjobb kihasználata 
érdekében, és hogy megfelelő hálózat alakuljon ki. Egy jól működő, kisméretű kerékpáros 
hálózat szinte hívogatja a mindennapi kerékpározásra azokat, akik csak alkalomszerűen 
pattannak nyeregbe. Fontos hogy a közlekedési szolgáltatások mindig az igényeket elégítsék 
ki, de töredezett, nem egybefüggő hálózat se keletkezzen.

 Minden kerékpáros hálózatot érintő kezdeti döntés szorosan kapcsolódik a hálózat 
használatának típusától. A fejlesztés első lépése olyan forgalmasabb helyekből induljon ki, mint 
például egy iskola környéke, amelyet a környékbeli lakóhelyekkel, ipari, vagy kereskedelmi 
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központokkal kell összekötni, vagy pedig nagy ingázó forgalommal rendelkező vasúti, és egyéb 
tömegközlekedési csomópontokkal. 

Az európai tapasztalat azt mutatja, hogy az infrastruktúra fejlettsége szoros kapcsolatban 
van a kerékpáros forgalom nagyságával. Koppenhágában a kerékpárutak építése 18-
203  százalékos forgalomnövekedést eredményezett. Az infrastruktúra fejlesztésére, és a 
kerékpározás-gyaloglás arányának előmozdítására számos jól kipróbált módszer létezik 
Európa-szerte. Az egyik legfontosabb, szakirodalommal is alátámasztott tanulság az volt, 
hogy az egyszeri stratégia nem jelenthet megoldást, a problémákat összehangolt, minden 
szektorra kiterjedő lépésekkel lehet hatékonyan megoldani4. Az infrastruktúrafejlesztéssel 
párhuzamos szemléletformálás pedig elengedhetetlen része a folyamatnak. 

A magasabb szintű kerékpáros infrastruktúra szoros összefüggésben van a
 magasabb arányú kerékpározással5.

Kerékpározás az iskolába 

Magyarországon az iskolába járás kerékpárral még nem annyira elterjedt annak ellenére, hogy 
az átlagos távolság az otthon és az iskola között kevesebb, mint 3 km, amely 10 percnél nem 
jelent több kerékpározást egy gyermeknek6.  Bár néhány országban népszerűsítik az iskolába 
kerekezést, általában véve nem jellemző. A gyermekek (főleg a serülőkor után) kevesen 
közlekednek kerékpárral az iskolába, amelynek egyik fő oka a közlekedésbiztonság hiánya. A 
Közép-Kelet Európában ehhez még hozzájön az infrastruktúra teljes vagy részleges hiánya is. 
A következő példák azt mutatják be, hogyan lehet az iskolába bringázás feltételeit javítani.

Biztonságos út az iskolába Bolognában, Olaszországban

A „Biztonságos út az iskolába” nevű projekt fő célja az iskolák körüli forgalom és zaj 
mérséklése volt, amelyet az iskolák környékének kerékpáros közlekedés-fejesztésével, és a 
biztonság növelésével próbáltak elérni. A bolognai városháza igyekezett biztonságossá tenni a 
kerékpárutakat úgy, hogy azokat elválasztotta az autós forgalomtól, és biztonságosabbá tette 
a kereszteződéseket7.  A projekt deklarált céljai voltak a gyalogosátkelők, kerékpárutak, 
körforgalmak, és járdaszigetek biztonságossá tétele, valamint új jelzőlámpák létesítése is.  

3 Jensen, S.U., Rosenkilde, C. & Jensen, N., 2007. Road safety and perceived risk of cycle facilities in Copenha-

gen. Presentation to AGM of European Cyclists Federation, pp.1-9.

4 Pucher, J. & Buehler, R., 2010. Walking and Cycling for Healthy Cities. Built Environment, 36(4), pp.391-414.

5 Dill, J. & Carr, T., 2003. Bicycle Commuting and Facilities in Major U.S. Cities: If You Build Them, Commuters 

Will Use Them. Board, National Research Council, Washington, DC, 1828(1), pp.116

6 Baltic Sea Cycling – Inspiration book.

7 The “Safer Road to School” project. www.civitas.eu
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Bővebb információ a projektről: www.civitas.eu

Hogyan fedezik fel a gyerekek a kerékpározás világát – Németországi iskolai projektek

A német “Közlekedésbiztonsági Hálózat” részeként sok figyelmet szenteltek a kerékpáros 
iskolába járásnak. A biztonságos iskolába járás érdekében nagy hangsúlyt fektettek az 
önkormányzat, rendőrség, szülők, tanárok és civil szervezetek együttműködésére. Számos 
koncepció került bemutatásra, mint például a csoportos kerekezés, kerékpáros oktatás, és 
térkép készítése. A kezdeményezés több mint 30 várost érintett. Bővebb információ: http://
eltis.org/index.php?id=13&study_id=2509.

Mobilitási intézkedések iskolákban, Ausztriában

Az „Schoolway.net” nevű osztrák kísérleti projekt célja olyan mobilitási intézkedések 
bevezetése, amelyek szülőket, gyermekeket, és tanárokat ösztönöznek az iskolába 
kerékpározásra, és az önálló közlekedésre. 16 iskola vett részt a szemléletformáló kampányban, 
és az iskolai mobilitási tervek kidolgozásában. A projekt összesen 85 ezer tanulót, és ötezer 
tanárt ért el. 

Bővebb információ: http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1341.

Munkába járás kerékpárral 

Sok várost bénít meg a napi csúcsforgalom miatt kialakuló zsúfoltság. A közlekedés résztvevői, 
az autósokat is beleértve sokat szenvednek a zaj-, és levegőszennyezéstől, a közlekedés 
résztvevőit terhelő stresszről nem is beszélve. És ami még rosszabb, a legtöbb autóban 3 
üres ülés van, amely csak még kevésbé hatékonyabbá teszi az egész rendszer működését. A 
kerékpározás mindamellett, hogy kevesebb helyet igényel, segíti a városokat a forgalmi dugók 
elkerülésében.

Kerékpározás a munkába, és az iskolába fontos, központi kérdések. A munkába járók mobilitási 
szokásainak megváltoztatása nem igényel hatalmas beruházásokat: kis intézkedések sikerrel 
kecsegtetnek, és sok egyéb pozitív hatásuk is lehet – pl.: biztonságosabb kerékpártárolás az 
iskolákban, kerékpárosbarát szolgáltatások a munkahelyeken. A mindennapi munkába járás 
kerékpárral sok európai országban teljesen természetes, amelyet önkormányzatok és civil 
szervezet is folyamatosan különböző kampányokkal erősítenek.   



10 

Kerékpáros találkozóhely Linzben, Ausztriában

A projekt célja Linz város önkormányzati dolgozóinak segítése abban, hogy hivatalos 
találkozóikra kerékpárral menjenek. A kísérleti projekt során az önkormányzat számos 
osztályának dolgozója (kb.: 400 fő) kapott lehetőséget kerékpárok használatára, illetve 
kapcsolódó szolgáltatások (zuhanyzó, öltöző) használatára. Minden iroda kapott három 
kerékpárt, amelyek gépkocsi parkolókból átalakított tárolókban voltak elhelyezve. A projekt 
sikeres volt, és további tárolók létesítését kezdeményezték, amelyek az önkormányzat mind 
a 2500 dolgozója számára elérhetővé váltak. Bővebb információ:

http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1416

„Bringázz a munkába” kampány

Sokéves Nyugat Európában meghatározó szerep után a Bringázz a munkába kampány a közép-
kelet európai országokban is megvetette a lábát. (A BAM kampányt Magyarországon a Magyar 
Kerékpárosklub koordinálja). A kampány célja a cégek és dolgozók motiválása, hogy vezetés 
helyett inkább válasszák a kerékpárt munkába járáshoz, így támogatva a felelős közlekedést. 

A dolgozók általában kis versengő csapatokat alkotva igyekeznek a közösen megtett távolságot 
maximalizálni. Dániában a lakosság két százaléka vesz rész a kampányban. Csehországban a 
szervezők ingyenes közlekedési tanácsadást ajánlanak fel a legjobbaknak. Magyarországon 
szponzorok bevonásával kerékpáros reggeliket, versenyeket és díjkiosztó eseményeket 
szerveznek.

http://kerekparosklub.hu/bam

Kerékpározás és intermodalitás

A tömegközlekedésbe becsatlakozó kerékpározás (feeder cycling) fontos része az 
intermodalitásnak, vagyis az utazás során több közlekedési mód igénybevételének,  amely 
egyaránt segítheti a kerékpáros munkába vagy iskolába járást, valamint a vásárlást, és 
szabadidős tevékenységeket is8. Az eredeti koncepció a hosszabb utazások (pl.: ingázás városok 
között) megkönnyítése volt, B+R vagy R+B parkolók segítségével. A hatékony és innovatív 

8 European Cyclists’ Federation - http://www.ecf.com/cycling-tourism/intermodality-bike-and-train-tram-
tube-bus-ferry-plane/
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intermodalitás legfontosabb elemei a kerékpáros, és a tömegközlekedési infrastruktúra 
megfelelő integrálása, és a kapcsolódó szolgáltatások (pl.: kerékpártárolók) létesítése.

A közlekedési módok megfelelő kombinálása

 A kerékpározás és tömegközlekedés külön vizsgálva nem felétlenül jelent optimális megoldást, 
de kombinálva az autós közlekedésnek is komoly versenytársat jelenthet. A kerékpározás 
szoros integrálása a tömegközlekedésbe már régóta nem különlegesség egyes nyugat-európai 
országokban. A háztól-házig közlekedés, és a nagy távolságok legyőzése egyaránt megoldható, 
ha a kerékpározást és a tömegközlekedést kombináljuk. Az egyik legfontosabb kérdés nyilván 
a kerékpárok tárolásának megoldása. Sikeres intézkedések nyomán kisebb lesz forgalom, 
kevesebb a zajártalom és a légszennyezés, valamint a kerékpározás arányának növekedése 
tapasztalható. A meglévő tömegközlekedési infrastruktúra (pályaudvarok, buszmegállók) 
megfelelő csatolása a kerékpárutakhoz elengedhetetlen a siker érdekében.  

Legyen az infrastruktúra-fejlesztés vagy kerékpáros szemléletformálás, az intermodalitásnak 
fontos szerepe kell, hogy legyen a kerékpárosbarát fejlesztésekben. Az egyéni, motorizált 
közlekedés helyett a kerékpáros intermodalitás fejlesztése végső soron egy hatékonyabb, 
egészségesebb, és kellemesebb utazáshoz vezet mindenki számára.   

Negyedik fejezet: Kerékpáros szolgáltatások 

Ahhoz, hogy a kerékpározás valóban mindennapi közlekedési eszköz lehessen elengedhetetlen 
a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. Az önkormányzatok különböző intézkedésekkel tudják 
segíteni ezt a folyamatot:   

• A kerékpározás kényelmének növelése

• A kerékpárosok teljes jogú közlekedőként kezelése

A kerékpározás szisztematikus megközelítésének elengedhetetlen része a szolgáltatás.

A szolgáltatások közé tartoznak a brosúrák, térképek, tömegközlekedési integráció, közbringa 
rendszerek, kerékpártárolók, de kisebb dolgok is, mint például kompresszorok, csináld magad 
szerelő állomások, internetes eszközök, app-ok. 

Közbringa rendszerek

A közbringa rendszerek a kerékpározás közlekedési rendszerbe integrálásának sikeres eszközei 
lehetnek. Sokféle rendszer létezik, különböző technikai és szervezeti megközelítéssel. A 
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városok számára a közbringa fontos ösztönző hatással lehet a kerékpáros közlekedés és az 
intermodalitás további növekedésére, illetve a további fejlesztési igény növekedésére. A 
felhasználók számára ez a szolgáltatás remek alkalom a 24 órás kerékpárkölcsönzés előnyeinek 
(pl.: rugalmasság, könnyű hozzáférés) megtapasztalására.  

A közbringa már Kelet Európában is sikeresen megvetette a lábát. További példákat a 
Mobile2020 projekt kézikönyvében találhatunk. 

 

A közbringa hasznos adalék lehet a már meglévő közlekedési rendszerhez, 
de mindig igazítani kell a helyi sajátosságokhoz.

Kerékpártárolás

Közlekedési mód váltásakor, vagy a cél elérésekor a kerékpárosok szeretik biztonságban tudni 
járműveiket. Tárolási lehetőségekre sok helyen szükség van (pl.: munkahelyeken, közlekedési 
csomópontokban, iskoláknál).

A kerékpározás ösztönzésének egyik legfontosabb módja a megfelelő tárolás 
biztosítása.

A kerékpáros fejlesztésben érdekelt önkormányzatoknak figyelembe kell venni, hogy a 
kerékpáros infrastruktúra fejlesztése önmagában nem elég, a kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése is elengedhetetlen, ami sokszor sokkal kisebb forrásigényű. További példákat a 
Mobile2020 projekt kézikönyvében találhatunk. 

Ötödik fejezet: Kerékpáros szemléletformálás

Az önkormányzatok rendelkezésére álló eszközök

A megszokott kerékpározás mellett szóló érvek mellett számos marketing-eszköz segíthet 
abban, hogy ez a közlekedési mód növekedjen. A kerékpáros kampányok az érzelmekre 
hatnak. Ezek az eszközök a közlekedésfejlesztési tervekbe is bekerülhetnek, vagy akár külön 
stratégiát is formálhatnak a városvezetés számára. Különböző kerékpáros kampányeszközökről 
részletesebben a következő oldalon olvashatunk: www.nrvp.de/cye.
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Önkormányzati kerékpáros kampányok 

A kampányok a kerékpározás fejlesztésének hatékony eszközei lehetnek. A kampányok 
segítségével vállalkozások, civil szervezetek bevonásával, sikerrel lehet egyes célcsoportok 
közlekedési szokásain változtatni. Sok sikeres kampányról lehet hasznos anyagokat találni. A 
következőkben egy dániai kampány alapelveit mutatjuk be, amelyben sikeresen változtattattak 
a közlekedők hozzáállásán és viselkedésén. [forrás: Kerékpáros koncepciógyűjtemény 2012, 
www.cycling-embassy.dk9]:

Aktív bevonás

A tudás önmagában nem elég; a résztvevőknek ki kell menni 
az utcára, és nyeregbe pattanni. A tapasztalat megmutatta, 
hogy sok idő szükséges az emberek kerékpározás iránti 
elkötelezettségének növeléséhez.

Aktív részvétel 
A kampánynak olyan dolgot kell adnia, amit a résztvevők 
akarnak, és kipróbálását komolyan fontolóra veszik.

Relevancia

A célcsoport igényi, szükségletei, és az aktuális helyzet 
felmérése elengedhetetlen a kampány kezdete előtt. Minél 
homogénebb a célcsoport, annál hatékonyabb a kommu-
nikáció. 

Aktualitás
A célcsoportnak éreznie kell, hogy a legaktuálisabb prob-
lémák megoldása a kampány célja, amely a sajátjuk, és 
nekik szól. 

Példaképek
A példaképek mindig erős ösztönzőként hatnak, ismert és 
elismert emberek bevonása erősíti a kampányt.  

Versengés

Mindenki szeret győzni. A verseny sokszor elősegíti a kam-
pányba becsatlakozók számának növekedését. A díjak 
különösképpen motiválóan hatnak. A díjaknak nem kell 
feltétlenül nagy értékűnek lenni – a lényeg a versengés. 
Mindezek mellett a díjaknak vonzóaknak is kell lenni, és 
kapcsolódniuk kell a kampány üzenetéhez.  

A kerékpáros szemléletformálás intézményesítése önkormányzatoknál

Minden országban vannak kerékpáros promócióban érdekelt szereplők. A kerékpárosbarát 
közlekedéspolitika ezeket a szereplőket, és a döntéshozás különböző szintjeit is bevonja a 
munkába. Ideális esetben a kerékpárosbarát stratégiák elkészülése, és a megfelelő pénzügyi 
források biztosítása után a döntéshozók professzionális szakmai csapattal karöltve valósítja 
meg a terveket az adminisztráció minden szintjét bevonva10. Nem ideális esetben pedig 
igyekezni kell, hogy a kerékpározás érdekei legelább valamilyen szinten figyelembe legyenek 
véve.

A kerékpáros szemléletformálás intézményesítésnek több formája lehet: kevésbe formálistól 

9 Collection of Cycle Concepts 2012, www.cycling-embassy.dk
10 Cycling: the way ahead for towns and cities (1999), European Communities
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a strukturált hálózatokig. A modelltől függetlenül fontos, hogy a szereplők aktív bevonása 
megtörténjen.  

Kerékpáros szervezetekről, és fontos szereplőkről bővebben a Mobile2020 weboldalán. 

Kerékpáros koordinátor

A kerékpáros promóció egyik hatékony módja, ha az önkormányzatnál kerékpáros koordinátort 
neveznek ki. A koordinátor szakértelmén keresztül lehetőség nyílik a kerékpáros fejlesztés 
témaköréhez kapcsolódó kérdések összefogására, és a koncepció terjesztésére. Ezen 
kívül a kerékpáros koordinátor kapcsolattartóként is funkcionálhat, hogy a legaktuálisabb 
problémákat első kézből tudja prezentálni a városvetetésnek. A következőkben a németországi 
kerékpáros koordinátorok munkaköri leírását mutatjuk be.   [forrás: Fenntartható közlekedési 
esettanulmányok]:

• A koordinátor nyilvános kerékpáros rendezvényeket bonyolít le, és erősíti a város és a 
tartomány közötti együttműködést;

• A kerékpáros érdekeket képviseli a városban;

• A kerékpározáshoz kapcsolódó környezetre, levegőminőségre, és gazdaságra vonatkozó 
ötleteket és koncepciókat hoz létre;

• Segíti a kerékpárosok, és a közlekedés többi résztvevőjének közlekedésbiztonsági 
oktatását;

• Munkájával hozzájárul a kerékpározás, és gyaloglás arányának növeléséhez a városi 
közlekedésben;

• Népszerűsíti a kerékpározás egyéb előnyeit az városi közlekedési rendszerben;

• Nyomtatott és egyéb média információkat készít gyalogosok és kerékpározók számára;

• Kerékpáros eseményeket, konferenciákat, és képzéseket szervez;

• Részt vesz a kerékpárutak tervezésében;

• Részt vesz a felújítások, és kerékpártárolók tervezésében;

• Részt vesz új közlekedési szabályok, és intézkedések kidolgozásában a kerékpárosok és 
gyalogosok biztonságának érdekében;

• Összekötőként segíti a törvényhozás munkáját, a kerékpárosok, és gyalogosok érdekeinek, 
és a kapcsolódó stratégiák érdekeinek megfelelően. 

A kerékpáros koordinátor biztosítja, még csekély rendelkezésre álló forrás esetén is,
hogy a kerékpárosok érdekei figyelembe legyenek véve a közlekedési fejlesztések

kidolgozása során. 
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Kerékárosbarát érdekérvényesítés

Ha egy város szeretné a kerékpáros közlekedését fejleszteni, könnyel lehet, hogy hajlandó 
kötelezettséget is vállalni erre, ezáltal lobbizva nemzeti szinten is a kerékpáros kultúráért. 
Számos erős nemzetközi szervezet létezik, amelyek önkormányzatokat invitálnak cselekvésre. 
A következőkben a Brussels Charter nevű kezdeményezést csatlakozási dokumentumának 
szövegét mutatjuk be: 

Az aláíró városok vállalják, hogy: 

• Célként jelölik meg a kerékpározás arányának 15 százalékra való növelését 2020-ig, 
valamint a cél elérése esetén további célok felállítását;

• A halálos kerékpáros balesetek 50 százalékkal csökkentik 2020-ig; 

• Fejlesztik a kerékpártárolás lehetőségeit és lopás-ellenes intézkedéseket vezetnek be;

• Iskolába és munkába kerékpározás növelésére irányuló projekteket kezdeményeznek, vagy 
azokban részt vesznek;

• A kerékpáros turizmusba való befektetésekkel ösztönzik a fenntartható turizmus 
fejlődését;

• Szorosan együttműködnek a kerékpáros szervezetekkel, kerékpár-forgalmazókkal, és 
gyártókkal, valamint más szereplőkkel is (pl.: rendőrség, tanácsadók, szakértői csoportok, 
építészek, ingatlanfejlesztők, stb.) a célok elérése érdekében, valamint azért, hogy más 
európai városokat is ösztönözzenek hasonló intézkedésekre.

A kerékpáros kultúra ösztönzése

A kerékpáros kultúra fejlesztésére irányuló koncepciók felkutatása és bevezetése nem könnyű 
feladat. Sok nemzetközi projekt foglalkozott ezzel a kérdéssel, és dolgozott ki helyi szintre 
is átültethető módszereket. A Mobile2020 kézikönyvében olvasható néhány példa ezekre a 
kezdeményezésekre.

Ízelítőként néhány tipp a kerékpáros kultúra fejlesztéséhez11:

• A közterületek használatának és a potenciális stratégiák meghatározásához nem elégséges 
csak egy bizonyos közlekedési mód vizsgálata, fontos, hogy az összes mód működését 
analizáljuk.

• Vonjunk be minél több szereplőt, és mondjuk el nekik, mit akarunk és miért.

11 www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/Presto_lessonslearntbrochure_EN_web.pdf
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• A kerékpáros közlekedés kérdéskörét a tervezés szintjén vonjuk be a folyamatokba.

• A kerékpározás helyi tevékenység, ezért helyi megközelítést igényel. Más városok 
tapasztalatait felhasználni jó, de mindig figyelni kell a helyi sajátosságokra, és igényekre.

• A gyalogosok és kerékpárosok közötti konfliktusokat kezelni kell megfelelő közös terek 
tervezésével, és szemléletformálással.

Hatodik fejezet: Ajánott irodalom

Számos kerékpáros fejlesztéssel kapcsolatos anyagokat tartalmazó weboldal elérhető, nem 
csak angolul. A következőkben néhány hasznos információforrást sorolunk fel:    

A Mobile2020 nevű nemzetközi projekt, amely 11 országban kerül megvalósításra, és a • 
kis-, és közepes méretű városok kerékpározásának fejlesztésére irányul.  
A projekt weboldala: www.hu.mobile2020.eu. 

A városi közlekedéssel foglalkozó web-portál az ELTIS európai szinten segíti a városi • 
mobilitással kapcsolatos információk cseréjét.  
Webcím: www.eltis.org 

Az Európai Kerékpáros Szövetség (ECF) a nemzeti kerékpáros érdekképviseletek • 
ernyőszervezete.  
ECF weboldal: www.ecf.com
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Függelék: Hasznos linkek, információk

Kerékpáros stratégiák
Kerékáros turizmus fejlesztési stratégia (2010-2015)
http://www.terport.hu/webfm_send/248
Kerékpáros Magyarország Program (2007-2013)
http://kerekparozz.hu/uploads/docs/2/KMP.pdf

Fontos anyagok szakértőknek, infrastruktúra fejlesztőknek
Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés
www.kertam.hu
Kerékpárút nyilvántartó
www.kenyi.hu
Kerékpáros közlekedésfejlesztés
www.kerekparozz.hu
Útügyi Műszaki Előírások (ÚME)
http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakiszabalyozas/Documents/2010_szeptember_
honlap.pdf

Fontos kerékpáros szemléletformáló kampányok
Bringázz a munkába!
www.bam.hu
Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek versenye
www.kmsz.hu

Szakmai civil szervezetek
Magyar Kerékpárosklub
www.kerekparosklub.hu
Kerékpáros Magyarország Szövetség
www.kmsz.hu
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ)
www.ketosz.hu
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