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AGGLOMERÁCIÓS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT

Forrás: kenyi.kozut.hu



Településen 
belül 34% 14% 1% 36% 15%

Agglomeráció
települései 

között
50% 43% 5,5% 1,0% 1,5%

Agglomeráció 
és Budapest 

között
36% 63,2% 0,6% 0,1% 0,1%
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A KERÉKPÁROZÁS RÉSZESEDÉSE AZ AGGLOMERÁCIÓS 
UTAZÁSOKBÓL, MUNKÁBA JÁRÁS (KSH, 2011) 



A STRATÉGIA TERÜLETI LEHATÁROLÁSA ÉS FŐBB CÉLJAI
• Vasútállomások, megállóhelyek, 

buszpályaudvarok és végállomások 

kerékpáros ráhordásának erősítése az 

elővárosokban

• Aktív közlekedési módok előmozdítása 

településeken és a településhatáron 

átnyúlóan, ezzel kapcsolatos 

szemléletformálás, attitűdváltás erősítése

• Elővárosok és Budapest közötti 

biztonságos kerékpárforgalmi infrastruktúra 

kialakítása és a főváros közigazgatási 

határán belüli kerékpáros főhálózati 

elemekhez csatlakozva

• Klímavédelmi célok támogatása, 

fenntartható közlekedési rendszer 

előmozdítása, egészséges életmód
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A PROJEKT ÉPÍTŐKÖVEI

Stratégia 
alkotás

BFK: 
Szakmai 
Irányítás

Társadalmi és 
szakmai 

véleményezés

Részletes 
Tervezés és 
Kivitelezés

Önálló kutatás: 
adatgyűjtés
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KERÉKPÁRFORGALMI KUTATÁS

• Kutatás célja: 
• A kötöttpályás megállóhelyek eléréséhez igénybe vett jelenlegi közlekedési módok, 

preferenciák feltérképezése az ingázók körében,
• A közlekedési célú kerékpározással kapcsolatos előnyök és hátrányok és problémák 

azonosítása, 
• A kerékpárra való váltási hajlandóság felmérése a jelenleg más közlekedési eszközt 

használók körében. 
• Kutatás módszere:

• Kvantitatív, standard kérdőíven alapuló személyes lekérdezés az ingázók illetve a 
kerékpárosok körében

• Kvantitatív, standard kérdőíven alapuló online lekérdezés a lakosság körében
• Kvantitatív, standard kérdőíves interjú az érintett önkormányzatok körében
• Fókuszcsoportok
• Szakmai mélyinterjúk
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MASLOW FÉLE SZÜKSÉGLETHIERARCHIA PIRAMIS

Önmegvalósítás

Megbecsülés (presztízs, 
státusz, önbecsülés)

Társas és szociális igény

Biztonság, egészség igénye 

Fiziológiai szükségek (víz, táplálék, levegő, alvás)
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KERÉKPÁROS SZÜKSÉGLETHIERARCHIA PIRAMIS

Önmegvalósítás –
környezet-tudatosság

Megbecsülés igénye –
előnyben részesítés

Társas igény: közös kerékpáros, klubok

Biztonságigény: közlekedésbiztonság, vagyonbiztonság

Fiziológiai szükségek: megfelelő ruházat és védett kerékpártárolás
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KERÉKPÁROS KELLÉKEK

• Kerékpár-hálózat (utak, sávok, nyomvonalak)
• Kerékpártárolási lehetőség
• Információ (fizikai és online)
• Kerékpárjavítás és műszaki segítségnyújtás
• Közlekedésbiztonság
• Vagyonbiztonság
• Kellemes, esztétikus, tiszta környezet
• Komfortos burkolatok és tárolók
• Létesítmények üzemeltetése, karbantartása
• Bérleti lehetőség - közbringa rendszerek
• Szemléletformálás, oktatás, tanfolyamok
• Kerékpáros társadalmi események, klubok
• Kerékpárosok közlekedésrendészeti és jogi védelme



Köszönjük a figyelmet!

Budapest Fejlesztési Központ

Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia
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