
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 

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

 

PR4 – Bejárható Magyarország kerékpáros fókusszal 

Nemzetközi szakirodalmi áttekintés 

 

TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 

Kutatás-fejlesztési feladatok megvalósítása a Bejárható Magyarország kerettanterv 

implementációjához kapcsolódóan, annak bevezetéséhez, helyi alkalmazásához 

kerékpáros jármód fókusszal 

 

Megvalósító szervezet Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 

Keltezés 2015. szeptember 18. 

  



 

2 
 

 
 
 

Bejárható Magyarország 
kerékpáros fókusszal 

Nemzetközi szakirodalmi áttekintés 
Nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása  



 

3 
 

Vezetői összefoglaló ...........................................................................................................................5 

Elméleti háttér bevezetése .................................................................................................................9 

Egyesült Királyság ............................................................................................................................ 14 

Fő szakpolitika-alkotók............................................................................................................................ 14 

Kontextus ................................................................................................................................................ 14 

Torlódás .................................................................................................................................................. 17 

Biztonság és egészség ............................................................................................................................. 18 

Környezet ................................................................................................................................................ 20 

Szakpolitika és gyakorlat: a helyi és a nemzeti ....................................................................................... 21 

A szakpolitika részleges intézményesítése – a ’90-es évek második fele ........................................... 22 

Költséghatékony kerékpározás ........................................................................................................... 33 

Az LTP2 folyamat ................................................................................................................................. 34 

„Puha és okos” mérések ..................................................................................................................... 35 

Iskolák és munkahelyek ...................................................................................................................... 35 

London ................................................................................................................................................ 36 

Kerékpározás és a társadalmi befogadás ................................................................................................ 38 

Egy új korszak kezdete? ...................................................................................................................... 38 

Kerékpárral az iskolába ........................................................................................................................... 41 

A Bikeability alapjai ............................................................................................................................. 41 

Konklúziók ............................................................................................................................................... 46 

Hollandia ......................................................................................................................................... 49 

Kerékpározás Hollandiában .................................................................................................................... 49 

Biztonság ................................................................................................................................................. 50 

Miért ilyen népszerű a kerékpározás Hollandiában? .............................................................................. 50 

Kerékpáros szakpolitikák ......................................................................................................................... 54 

Gröningen ............................................................................................................................................... 56 

Az állam szerepe a kerékpáros szakpolitikák kialakításában .................................................................. 57 

Iskolai kerékpározás ................................................................................................................................ 58 

Konklúziók ............................................................................................................................................... 61 

Dánia ............................................................................................................................................... 63 



 

4 
 

A dán nemzeti kerékpáros stratégia ....................................................................................................... 64 

Koppenhága kerékpáros stratégiája ....................................................................................................... 69 

Biztonság – az új kerékpárosok ............................................................................................................... 73 

Konklúziók ............................................................................................................................................... 79 

Irodalomjegyzék .............................................................................................................................. 81 

  



 

5 
 

Vezetői összefoglaló 

Az alábbi összefoglalóban három európai állam példáján keresztül kívánjuk bemutatni a kerékpáros 

közlekedést, mint életmódot érintő szakpolitikákat, ezek hátterét és megvalósítását. Az alábbi oldalakon 

világossá válik, hogy annak ellenére, hogy a kerékpárt, mint közlekedési eszközt népszerűsítő eszközök 

mindenhol alapvetően azonos tőről fakadnak, a végrehajtási fázis – köszönhetően a jogszabályi 

háttereknek, a népesség kerékpáros kultúrájának, illetve további faktoroknak – igen széles skálán 

változhat. A három választott állam az Egyesült Királyság, Hollandia, valamint Dánia. Az Egyesült 

Királyság példája az évtizedekig sikertelenül kezelt, gyenge központi irányítással megvalósítani kívánt, és 

csak az utóbbi években tisztán sikeres példa. Hollandia, mint az évtizedek tapasztalatával és mélyen 

beágyazott kerékpáros kultúrával rendelkező állam hagyományaiból, felkészültségéből és organikusan 

fejlesztett közlekedéspolitikájából tudja helyesen kezelni a kerékpározás támasztotta közlekedési 

kérdéseket. Dánia pedig, mely az európai kerékpárhasználat „trónkövetelőjeként” kíván fellépni, egy 

határozott, központi akarattal irányított, előre megtervezett és a külföldi példákat belföldön helyesen 

alkalmazó állam képét nyújtja. Lássuk röviden összefoglalva, részletesebben a három választott európai 

államot. 

Az Egyesült Királyság példája a kerékpáros szakpolitikák „állatorvosi lova” is lehetne – a sokszor, 

sokféleképpen megközelített megoldás-kísérletek rendre újabb és újabb problémákkal szembesültek, 

fontos tehát figyelembe venni az Egyesült Királyság kerékpáros szakpolitikáit egészen a 2010-es évekig 

sújtó hiányosságokat. 

A legfőbb hiány a központi akarat teljes hiánya, vagy éppen csak tanácsadó/iránymutató 

megnyilvánulása. A brit közpolitikában elfogadott, hagyományos szubszidiaritási modell egyes 

kérdésekben, melyek csak az adott község/megye területét, mástól függetlenül érintik, ráadásul 

viszonylag szerény költségvetéssel megvalósíthatóak, hasznos és fontos eszköz lehet a központi 

kormányzat kezében. A forgalmi/közlekedési politika azonban nem csak hatalmas mértékben tudja a 

rendelkezésre álló forrásokat felemészteni, de mindemellett feltétlenül szükséges a központi 

kormányzat által (szintén költségvetési eszközökből előállított) kialakított központi 

stratégia/iránymutatás, összegyűjtött nemzetközi példák, artikulált akarat , hiszen olyan területről van 

szó, melynek szervesen kapcsolódnia kell más (szomszédos) települések és megyék azonos politikájához. 

Az Egyesült Királyságban mindez elmaradt. Bár állampolgári aktivitás révén már korán, a század első 

felében létrejöttek azok a mozgalmi szervezetek, melyeknek célja a kerékpárosok és a kerékpáros 
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életmód melletti lobbizás volt, ennek állami bátorítása, támogatása hiányzott, így a huszadik század 

jelentős része a személygépjármű-forgalom kiszolgálásának megtervezéséről és megvalósításáról szólt.  

Kormányzati akarat tehát nem létezett, amely a személygépjármű-forgalom csökkentését tűzte volna ki 

céljának, sőt, az első tanulmányok is, melyek a gépjármű-infrastruktúra mérséklésére hívták fel a 

figyelmet, annak fejlesztését alátámasztandó születtek meg. Az eredmény azonban, miszerint a 

torlódásokat nem csökkenti az úthálózat további növelése, áttörést okozott a kerékpáros-lobbinak, 

hiszen megoldási javaslatként szerepelt a kerékpáros kultúra növelése, a kerékpáros életmód 

ösztönzése. Így a ’90-es évekre az Egyesült Királyság (egy időre) maga mögött hagyhatta a pusztán a 

személygépjármű-forgalmat támogató közlekedési politikáját. Fontos észrevenni, hogy a brit gyakorlat a 

továbbiakban is a szubszidiaritás elve alapján kívánta meghatározni a közlekedéspolitikáját. Bár központi 

iránymutatás alapján és a központi források megnövekedésével születtek az egyes, kerékpáros 

életmódot ösztönözni kívánó intézkedések, azoknak a helyi viszonyokban gyakorlatba ültetése és 

megvalósítása továbbra is a helyi közigazgatás kezében maradt. Így jöhetett létre egy olyan központi 

stratégia 1996-ban (az NCS), melyhez a helyi önkormányzatok önkéntes alapon csatlakozhattak, s mely 

célkitűzések gyakorlatba ültetéséhez már az első években sem volt biztosítva elegendő forrás a központi 

költségvetésből. Hasonló felállásból indult az NCN, mely szintén jelentős forráshiánnyal küszködött, 

ráadásul a részletes, központilag megalkotott eljárásrend és iránymutatás hiánya következtében gyakran 

alacsonyrendű útszakaszok/földterületek fölötti vitába csapott át a Hálózat kiépítése. 

Természetesen nem szabad elmenni a birt kerékpáros szakpolitikák sikerei mellett sem. Az NCN keretén 

belül alig tíz év alatt több mint 10000 kilométer kerékpárpályát sikerült kialakítani, s az európai példákat 

figyelembe véve a döntéshozók hallgattak azon elméleti alapokra, melyek a kerékpározást sikeresen 

ösztönző európai országokban hódítottak teret – mint a forgalomnyugtatási intézkedések, a „láthatatlan 

infrastruktúra” elve, vagy éppen a kerékpársáv és kerékpárút közötti különbség felismerésének 

jelentősége. Hasonló céllal vezették be az LTP-rendszert, az NCS-sel közel egy időben, melynek első 

szakasza a maga nemében szerény sikerekkel is büszkélkedhetett – az LTP2 alacsony célkitűzései, vagy a 

virtuálisan nem létező LTP3 programok azonban már ismételten teljes egészében helyi önkormányzati 

tervezés során születtek, így indokolható a nemzeti rendszer kialakításában nem érdekelt, pusztán a 

helyi viszonyokhoz alkalmazkodó helyi hatóságok hozzáállása egy – látványosságához képest – magas 

költségű beruházások sorából álló fejlesztéshez.  

A kerékpárhasználatra nevelés nyertesei a gyermekek. A brit közlekedésfinanszírozási rendszerben – 

központilag kialakított alapok, melyek támogatására egy-egy projekthez a helyi hatóságoknak pályáznia 
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kell – kiemelten sikeresen szerepelt ugyanis a Bikeability program. A program sikerességét két fő okban 

kereshetjük: a múlt század második felében súlykolt figyelem a kerékpározás (és a közúti közlekedés 

általában vett) szabályaiban, (vagyis a közúti biztonság, mint folyamatosan szem előtt tartott szempont 

realizálásában) és a kerékpározás hajnalától aktív közösségi szerveződésben (különös tekintettel az 

önkéntességre). A Bikeabiliy során ugyanis évről évre egyre több fiatal iskolást sikerül a szabályos és 

biztonságos közúti kerékpáros közlekedésre nevelni, valamint az ország minden pontjáról jelentkeznek 

önkéntesek, hogy Bikeability trénerként segíthessék a fiatalok fejlődését. 

Az elmúlt fél évtized bizonyítja, hogy az Egyesült Királyság rendszere s reformjai sikeresen megfogannak. 

2010-től ugyanis folyamatosan emelkedik a kerékpárral közlekedők száma, s ez a tendencia egyaránt 

eredménye a központi akarat megszilárdulásának, a központi költségvetés kibővítésének, s a közösségek 

önszervező erejének. S bár továbbra is a szubszidiarista módon közelítenek a kérdéskörhöz (központi 

költségvetés részeinek megpályázása helyi projektek által), a fokozatosan életbe lépő új irányvonalak, 

szabályozások és eljárások egy egységes, a nyugat-európai sztenderdeknek is megfelelő kerékpáros 

hálózatot és a kerékpárosokat biztonságosságával és kényelmességével ösztönző környezetet tudnak 

teremteni. 

Hollandiának a legfontosabb és legalapvetőbb különbsége más államokkal szemben a kerékpározás 

mélyen beágyazott kulturális hagyománya. Hollandia földrajzi adottságai is jóval kerékpár-barátabbak, 

mint más államokéi. Ebből fakad, és ehhez tartozik az a kerékpározást a nemzeti identitás részének 

tekintő hozzáállás, mellyel már kiskorától fogva megismerkedik minden holland állampolgár. A lakosság 

jelentős része birtokol kerékpárt; nagy része iskolás korában már letette a Verkeers Exament; a 

túlnyomó többségnek pedig vannak saját tapasztalatai a forgalomban kerékpározásról. Ennek a mély 

kulturális beágyazódásnak is köszönhető, hogy a helyi hatóságok lehetőséget látnak a kerékpáros 

infrastruktúra fejlesztésében. A központi forrásokat megpályázó helyi hatóságok egy jó része közösen 

dolgozik azon, hogy egységes, és a közelebbi településeknek elfogadható kerékpáros közlekedési 

rendszer jöhessen létre.  

A szubszidiaritást tiszteletben tartó mechanizmus tehát itt is működik, az eredmény mégis más, hiszen 

nem egy személygépjármű-használaton szocializálódott társadalmat kell rövid úton lehetőségekkel 

bombázni, hogy a kerékpárhasználatra szokjanak, hanem egy, a kerékpárt, mint közlekedési eszközt 

évtizedek óta használó és ismerő társadalom komfortérzetét (tehát a döntéshozók saját komfortérzetét 

is!) kell növelni. 
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Tovább ösztönzi a kerékpárhasználat kényelmi szintjének növelése, melyre egy speciális pontrendszer 

alapján válhat igénye az egyes helyi hatóságoknak. A magasabb pontszámok kapcsolatban állnak a 

kerékpárosok magasabb közlekedési arányszámával, s – mivel a holland kutatók már jó pár éve 

megállapították, hogy kerékpárhasználat hosszú távon komoly anyagi megtakarításokat is jelenthet egy 

önkormányzatnak- így az egyes települések rá vannak kényszerítve a minél megfelelőbb és 

összehangoltabb kerékpáros infrastruktúra létrehozására. 

Dániában egy, a központi akaratra alapozott, minden lépésében kiszámított kerékpáros 

szakpolitikára ismerhetünk rá. A dán példában azt láthatjuk, ahogy a központi kormányzat előre 

meghatározott célok mellett, szakértői segítséggel meghatározott módszerekkel és eljárással fejleszti 

kerékpáros közlekedéspolitikáját. A befektetett összegeket így az olyan, szakterülethez értő 

szervezetekkel közösen osztották be, mint a Dán Kerékpáros Szövetség.  A 2014-es stratégia tükrözi is a 

szakértői támogatást: a részletesen megtervezett stratégia fő pillére az infrastruktúra-fejlesztés mellett 

(mely, ha a tervek megvalósulnak, országos szinten egységes rendszer szerint, a kerékpárosok kényelmét 

és közlekedésének egyszerűsítését leginkább kiszolgáló módon jön létre) a kerékpáros-biztonságot tette 

meg fő hangsúlynak. A már korábban is elindított kampányok sikeressége mérhető (egyre magasabb 

arányban találják biztonságosnak a kerékpározást a dán válaszadók). Fontos észrevenni, hogy ezzel nem 

pusztán a jelen kerékpárosainak kedvez a kormányzat: olyan szellemi érési folyamat indulhat el, melynek 

során egyre többen már olyan környezetben nőnek fel, hogy napi szinten kerékpároznak, valamint 

mindezt a teljes magabiztosság és biztonság tudatával teszik, így nem okoz gondot nekik akár újabb 

generációkat is a nyeregbe ültetni. A központi irányítás tehát sikeresen tudja nem csak fejleszteni a 

kerékpáros közlekedés infrastruktúráját (hiszen közvetlen felügyelettel oszthatja el forrásait, közvetítő 

hatóság nélkül) , de megváltoztatni a lakosság benyomását is, akár a kulturális beágyazottságot 

megkezdeni a kerékpáros közlekedés tekintetében. 
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Elméleti háttér bevezetése 

A kerékpározás, mint közlekedési mód Európában immár több mint száz éves hagyománnyal 

rendelkezik. A központi közlekedési szabályozásokat, a kerékpárosok védelmét azonban hiába keresnénk 

még ekkor: ezek eredete az 1930-as években gyökerezik. A szabályozás oka elsősorban a megnövekedett 

személygépjármű-forgalom, melynek eredménye a sérüléssel járó közúti balesetek egyre gyakoribbá 

válása. A személygépjárművek megjelenése forgalmi és infrastrukturális változásokat egyaránt magával 

vont, melyek mindegyike hatással volt a kerékpáros közlekedésre: 

 A megnövekedett személygépjármű-forgalom fokozatosan kiszorította a kerékpárokat a 

forgalomból (köszönhetően a balesetek magas számának); 

 A személygépjármű-forgalom kiszolgálása végett elsősorban gépkocsikra méretezett és azok 

elvárásainak megfelelő úthálózat alakult ki, így az úthasználók leszűkültek a gyalogosan és a 

személygépjárművel közlekedőkre (illetve az esetleges tömegközlekedésre), tovább növelve a 

kerékpározás kényelmetlen mivoltát; 

 Az utazóeszközök teljesítményének növekedése megnövelte azt a távolságot, melyet egy 

személy megtehet, kitágult a világ – ezzel pedig a kerékpár, mint kényelmes, de rövidebb 

távolságokra specializált közlekedőeszköz, ismételten veszített vonzerejéből. 

 

A kerékpár kontra személygépjármű felállás egyenes következménye a kerékpár kiszorulása volt a 

közlekedés főbb szereplői közül, így környezetvédelem, és a személyes egészség nem tartozott a 

meghatározó szempontok közé az 1950-1970-es évek közlekedéspolitikájának vagy infrastruktúra-

fejlesztéseinek. A folyamatosan növekvő, úthasználó személygépjármű-szám okozta forgalmi problémák 

megoldását az európai kormányok többsége az úthálózat méretének növelésében, a nagyobb forgalom 

infrastrukturális kiszolgálásában látta. Egészen az 1970-es évekig a személygépjárművek, mint elsődleges 

közlekedési eszközök vettek részt a forgalomban, így fel sem merült az elhanyagolható számú 

kerékpáros kiszolgálása.  

Változásokat ezen a területen is – ahogy sok máson is – az 1970-es évek olajválságai hoztak. Az eddig a 

minimális távolságokat is személygépjárművel megtevő lakosság felismerte, hogy jóval alacsonyabb 

költséggel is közlekedhet, ráadásul rövidebb távokon közel ilyen hatékonyan, amennyiben kerékpárt 

használ. A közlekedési szereplők változatosabbá válása, azonban a továbbra is személygépjárművekre 

szabott forgalmi szabályozás (pl. kereszteződések kialakítása, sebesség-limitek, egyirányú utcák, stb.) 
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egyre több balesethez és egyre nagyobb forgalmi torlódásokhoz vezettek. Ehhez csatlakozott az erőre 

kapott egészségvédelmi mozgalom a ’80-as években, mely a közlekedésbiztonságot, a légszennyezés 

csökkentését és az egészséges életmódot tűzte zászlajára. Ezen tényezők együttes hatása pedig egy 

fokozatos érést eredményezett a politika-alkotók és döntéshozók körében, méghozzá a forgalom egyéb 

szereplőinek (köztük a kerékpárosok) tett engedményekkel. A nagyobb infrastrukturális beruházások 

ekkor kezdődtek meg – a különálló, több száz kilométernyi bicikliút megépülése, az úttesteken a 

kerékpársáv létrehozása, a kerékpáros forgalmat könnyítő „szupersztrádák” terveinek megfogalmazása. 

A kerékpározás előnyei a ’90-es évekre már egyértelműek voltak, legyen szó akár a személyes 

egészségről, akár a környezetvédelemről, zajcsökkentésről, balesetek számának csökkentéséről, forgalmi 

torlódások megszüntetéséről. Az európai kormányoknak ekkor már azzal a problémával kellett 

megküzdeniük, hogyan ültessenek egyre újabb és újabb lakosokat a kerékpár nyergébe – hiszen pusztán 

az útvonalak léte még nem oldotta meg a kerékpárosok számának növelését. Ekkor vált tisztává az az 

alapfeltevés, hogy a kerékpárosnak biztonságban kell éreznie magát és élveznie kell a közlekedését, 

hiszen ez egy sarkalatos pontja annak, hányan közlekednek kerékpárral az országban. Így születtek meg 

azok a kormányzati projekt-alapok, amelyekre a kerékpáros közlekedés növelésével lehetett pályázni. Az 

utak léte ekkor már kevés volt – a személygépjármű-forgalom csökkentése kívánatos céllá nőtte ki 

magát. A „láthatatlan infrastruktúra” (sebességkorlátozás, forgalomenyhítés, jelzőlámpák és –táblák 

elszaporodása) a kerékpár választásának indokával lett bevált gyakorlattá, míg eljutunk jelenünkbe, ahol 

az újabb és újabb megoldások versenyeznek támogatásért ahhoz, hogy a kerékpáros közlekedés még 

kényelmesebb, még biztonságosabb legyen. 

A kerékpár biztonsági kérdése – más funkciókkal ellentétben (pl. munkába közlekedés, állóképesség 

javítása, környezetvédelem) – sosem került igazán háttérbe. Minden európai kormánynak alkotmányos 

kötelessége állampolgárainak védelme, tehát a megnövekedett balesetszám miatt a védelmi 

intézkedések elszaporodása elengedhetetlen volt. A fiatalok, gyermekek kiemelt szerepet kaptak a 

kérdésben, hiszen ők a forgalom legsérülékenyebb résztvevői. Mindemellett a fiatalkorúak egyaránt a 

legfogékonyabbak is a közlekedési kultúrára, a kerékpáros közlekedésre és a biztonságos 

forgalomhasználatra, így a megfelelő eszközökkel könnyen válhatnak a jövő magabiztosan közlekedő 

kerékpáros generációjává. A fiatalok képzésének megannyi módja lehetséges, ezeknek bemutatására (és 

a kerékpáros infrastruktúra fejlődésére) három európai állam példáját hozzuk fel. 

 Egyesült Királyság: Az Egyesült Királyság iskolapéldája annak az államnak, mely mindenfajta 

forgalmi megfontolást, forgalompolitikai változást és infrastrukturális befektetést alárendel a 
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személygépjármű-forgalomnak. A kerékpáros közlekedők védelme igen sokáig nem került 

megfontolásra a szakpolitikák kidolgozása terén, a kerékpáros közlekedés fejlesztésének 

indítéka pedig elsősorban a személygépjármű-forgalmat terhelő torlódások megszűntetése volt. 

Az Egyesült Királyság legelső nemzeti kerékpáros stratégiája (az NCS) is jó ideig váratott magára. 

Ennek természetesen nem csupán a személygépjármű-forgalom kiszolgálása, de a 

közlekedéspolitikai hagyományok is okai voltak. A legkomolyabban vett szubszidiaritás (az egyes 

kérdésekről mindig az azáltal érintett legszűkebb csoport dönt) ugyanis a forgalomszabályozás 

területén igen fontos tényező volt. Az infrastruktúra fejlesztése így az egyes helyi hatóságok 

döntéseitől függött, s ezek ellenőrzése (még a központilag kötelezővé tett regionális tervek 

során is) kívánnivalókat hagyott maga után. Egy ilyen rendszer esetén pedig a központi utasítás 

igen élesen eltért volna a megszokott ügymenettől. A közlekedéspolitika formálása tehát a 

következő volt (mind az NCS kiadása előtt, mind utána): a központi kormány által felvázolt 

keretek, javaslatok és iránymutatások alapján a helyi hatóságok kidolgozhattak különböző, 

jellemzően egymástól független projekteket, melyek anyagi finanszírozására pályázhattak a 

központi kormánynál. A megpályázott összegek felhasználásáról nagy vonalakban be kellett 

számolni, azonban sok esetben vált a minőség a mennyiségi, időbeli vagy praktikussági 

szempontok áldozatává. Az egyesült királyságbeli közlekedésfejlesztés így – főleg a kerékpáros 

infrastruktúra tekintetében – igen változó minőségben, teljesen különböző koncepciók keretén 

belül és egyes részei időben is komoly eltérésekkel valósultak meg. Ráadásul a financiális 

kereteket is szűkösen mérték: sok időbe telt, amíg az újabban felfedezett szempontok 

(légszennyezés, egészséges életmód, stb.) következtében több minisztérium közös alapokat, 

kereteket hozott létre, felismerve, hogy a kerékpáros infrastruktúra és kultúra fejlesztése közös 

céljuk. A hatóságok mellett azonban végig jelentős szerepet vállaltak a kerékpáros fejlesztések 

fontosságának hirdetésében az egyes civil szervezetek (melyeknek aztán egyike-másika 

hivatalos, nemzeti szervvé vált és jelenleg is meghatározó szereplői a Közlekedési Minisztérium 

projektjeinek). A gyermekeknek szóló kerékpáros oktatást is ezen civil szervezetek 

kezdeményezték, s hatásuk máig érződik. A CTC, vagy a Cycling England ma is meghatározó 

szereplői a kerékpáros szakpolitikák és projektek előkészítési folyamatának, elég, ha a Bikeability 

programra gondolunk. A kerékpáros oktatás tehát alapvetően civil kezdeményezésre, opcionális 

lehetőség a gyermekek számára – hasonlóan más fejlesztésekre, a helyi hatóságok és iskolák itt 

is továbbra is pályázhatnak anyagi keretekre, melyekből a kerékpáros képzés megvalósul. Az 



 

12 
 

Egyesült Királyságban tehát teljes mértékben opcionális a kerékpáros képzés és biztonság-

tudatosság. 

 Hollandia: Ha lehet szöges ellentétet találni egy állam szakpolitikájának fejlődésére és 

megvalósítására, akkor a brit és a holland rendszer ilyen relációt mutat egymással. Hollandiában 

a kerékpáros közlekedés jóval kevésbé hanyatlott a személygépjármű-forgalom által, mint más 

európai államokban. Ebben jelentős szerepe volt a földrajzi adottságoknak is: a síkságon elterülő 

államban az útszakaszok átlagos hossza is jóval alacsonyabb, mint máshol, így a praktikus és 

olcsó kerékpár használata adekvátnak mindig tűnt. A közlekedés ezen formájának sikerét 

emellett támogatta az állami felügyelet is: Hollandiában központi stratégia alapján, központilag 

szervezett programok határozták meg a kerékpáros közlekedéspolitikákat. A holland 

döntéshozók ugyanis már korán felismerték a kerékpárosok számának növelésének legfőbb 

princípiumát: a kerékpárosnak élveznie kell az utazást, máskülönben nem választja a nyeregbe 

ülést. A holland infrastruktúra-fejlesztés éppen ezért, egy egységes és a kerékpárosoknak 

kedvező hálózatot kívánt létrehozni, gyakran a személygépjárművel történő közlekedés 

rovására. Látványos példa erre Gröningen városa, ahol a személygépjárművek közlekedését 

központilag tiltották be egyes területeken, a kerékpárosok javára, és azok számát növelve. Itt 

éppen a közlekedési távolságok átlagos rövidsége miatt a fiatalkorúak is jóval nagyobb számban 

használnak kerékpárt. A biztonságukat növelve a kerékpározás megismerése kulturális és 

központi forrásból származik. A generációk óta kerékpározó holland családoknál is az egyik első 

komoly ajándék a gyermekek megtanítása kerékpározni, s mivel a forgalom szereplőinek 

többségének van személyes kerékpáros tapasztalata (azoknak is, akiknek nem a kerékpár az első 

számú közlekedési forma), a közlekedési kultúra is igen kényes a kerékpárosok védelmére, a 

biztonságos közlekedésre. Másrészről nemrég ünnepelte megszületésének nyolcvanadik 

évfordulóját a holland központi kerékpáros forgalmi vizsga, mely egy rövidtávú képzés után a 

középiskolába előrehaladó holland iskolásoknak teszi lehetővé az önálló közlekedést – mindezt 

azonban egy összetett, elméleti és gyakorlati részből álló, valós forgalmi körülmények között 

megtartott vizsga után. Hollandiában tehát a kulturális hagyományok tiszteletben tartása és az 

egységes hálózati infrastruktúra megszervezése és fejlesztése érdekében a kerékpáros képzés, a 

fiatalok közlekedésbiztonságának minél magasabb szintre emelése központi érdek és ennek 

következtében központi akarattal valósul meg. 
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 Dánia: Dánia, mint a kontinens második legnagyobb arányú kerékpáros közlekedésével 

büszkélkedhető állama szintén komoly kerékpáros hagyományokra tekinthet vissza. A 

személygépjármű-forgalom megnövekedése Dániában is jelentősen visszaszorította a 

kerékpáros forgalmat, azonban a dán kormányzat idejekorán felismerte, hogy a kerékpárosok 

számának növelése nem csupán a felsorolt általános pozitívumok (egészséges életmód, 

környezetvédelem, stb.) miatt szükséges irányvonal: a praktikumra törekedve 

megbizonyosodtak a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének költséghatékonyságáról és 

megtérülésének valódi mértékéről. A dán kormány legutóbbi kerékpáros stratégiája jó 

bepillantást nyújt a közlekedéspolitikai megoldásaikra: a három pillérből álló stratégia 

(mindennapi kerékpározás; rekreációs és alkalmi kerékpározás; közlekedésbiztonság) jól lefedi a 

kerékpárhasználat minden területét, és a kerékpárral közlekedő társadalmi csoportokat 

egyaránt. A központilag szabályozott infrastrukturális fejlesztések eredménye – reményeik 

szerint – egy egységes, összefüggő kerékpárút-hálózat, egy mindenre kiterjedő 

közlekedésbiztonsági és a közlekedés praktikusságát figyelembe vevő rendszer, és a 

kerékpárosok arányának fokozatos növekedése. A központi szabályozást egészítik ki az egyes 

részprojektek, melyekre forrást a helyi hatóságok Dániában is a központi kormányzatnál pályázat 

útján nyerhetnek el, azonban mindezeket központi tervezéssel, központi szabályok alapján 

valósíthatják meg. Dánia kimondva Európa leginkább kerékpár-barát országává kíván válni az 

elkövetkezendő években. A hárompilléres stratégia is ezt a célt szolgálja – és ezen belül 

találhatunk utalásokat és konkrét terveket a gyermekek védelmére és kerékpáros képzésére. 

Egyrészt a dán állam már 3 éves korától megadja a gyermekeknek – pontosabban a gyermekek 

szüleinek -, hogy kerékpáros képzést és ismereteket sajátíthassanak el, emellett a kötelező 

kerékpáros-képzés is része a közoktatásnak.1 A központi intézkedések mellett természetesen 

Dániában is lehetősége van a helyi hatóságoknak központi forrásokat megpályázni, hogy saját 

régiójukban a biztonságos közlekedést és a kerékpáros életmódot propagálhassák. A pályázható 

összegeket a kommunikációs kampányoktól kezdve konkrét infrastrukturális beruházásokig, 

útszakasz-fejlesztésekig különböző célokra használhatják fel.  

  

                                                           
1 A dániai kerékpár-használat arány az elmúlt évtizedben fokozatosan csökkent (megfelelve az európai 
trendeknek), éppen ezért nem titkolt szándéka a kötelező kerékpár-oktatás bevezetésével a jövő kerékpáros 
generációjának felnevelése. 
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Egyesült Királyság 

Fő szakpolitika-alkotók 

Az Egyesült Királyság felépítéséből és megszokott politikai működéséből adódóan a szubszidiaritás híve. 

Az egyes szakpolitikáknak, politika-ágazatoknak különböző szervei nem csak a központi kormányzatokon 

belül különülnek el, de területi szinten (a négy nagy régió természetesen Anglia, Skócia, Wales és Észak-

Írország) is. Ezeken belül az egyes kisebb regionális/helyi hatóságok azok, amelyek döntéshozásban 

kompetensek, illetve saját illetékes szervekkel rendelkeznek, jelen írás esetében megmaradunk a 

legfontosabb szakszervek ismertetésével. Angliában a Department of Transport (közlekedési 

minisztérium) felelős a kerékpáros szakpolitikák meghozataláért. Ajánlást tesz a helyi 

önkormányzatoknak, valamint felügyeli tanácsadó testületének, a Cycling England munkáját, melynek 

célja az angliai kerékpározás növelése, megalakulása óta. Helyi közlekedési terveken (LTP) keresztül 

nyújtott támogatást – azonban ezeket a brit kormány 2011-ben megszüntette, helyére pedig a Local 

Sustainability Travel Fundot hozta létre (Helyi Fenntartható Utazási Alap). Innentől a helyi 

önkormányzatok ebből a központi alapból pályázhatnak támogatásra. Skóciában a Scottish Executive 

felelős a kerékpáros szakpolitikákért. Ez támogatta a Cycling Scotland-ot, és helyi közlekedési 

stratégiákon keresztül adott támogatásokat. Wales-ben a walesi kormány, észak-írországban pedig a 

helyi fejlesztési minisztérium a felelős. 

Míg a nemzeti kormányok irányítják és felügyelik a szakpolitikákat, a felelősség nagy része helyi jellegű – 

ez jellemzően a kerékpárutak fenntartását és menedzsmentjét jelenti, melyet a helyi országút-hatóságok 

végeznek. Az Egyesült Királyság Nemzeti Kerékpáros Hálózatának (NCN) fenntartását és fejlesztését a 

Sustrans, a nemzeti közlekedés-fenntarthatósági jótékonysági alap végzi, emellett jelentős önkéntes és 

informális támogatást kapnak a kerékpározás fejlesztéséért folyó kampányok. 

Kontextus 

A második világháború utáni időszakban ugyan a kerékpárhasználat – mely a domináns közlekedési 

eszköz volt egészen a huszadik század közepéig – csökkent, az 1970’-es évektől újra emelkedő 

tendenciával használta a brit lakosság. Jelentős szerepe volt ebben az 1950-es évek elején elkezdődött 

vasútlezárásoknak, köszönhetően a háború utáni forgalom visszaesésének, a vonalak 

kihasználatlanságának. A kormány várakozásával ellentétben ugyanis a korábban vonatot használók alig 
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töredéke „váltott” át a helyi buszjáratokra, többségük inkább a személygépjármű használatát választotta 

–ezzel jelentősen elbátortalanítva a korábban rendszeresen kerékpárt használókat is.  A teljes kép 

ismeretéhez hozzátartozik, hogy az első kerékpárutat 1934-ben avatták fel, s a biciklizők halálozási 

száma ekkor is magas (1933-ban 1324 kerékpáros halt meg közúti balesetben) volt, így a sűrűsödő 

személygépjármű-használat jelentősen megnövelte a felmerülő veszélyeket. 

 

Kezdés – 1970-80-as évek 

A személygépjármű-használat, a megsokszorozódott útszakasz-növekedés és a közel-keleti olajválságok 

együttes hatásaként jelentek meg a politikailag aktív nyomásgyakorló csoportok. Működésük azonban, a 

kerékpározás nem biztonságosnak ítélt volta miatt, egészen az évtized végéig nem ért el hatást – 1973-

ban mindössze 3,7 milliárd kilométert tekert a brit lakosság, mely kevesebb, mint egyhatoda volt a két 

évtizeddel korábbi csúcsnak. Az 1970-es évek végére azonban új irányt vettek a készülő tervezetek, 

melyek a különálló, alacsony hasznossági értékkel rendelkező kerékpárutak tervezését feleslegesnek 

ítélte, azonban a városok kerékpáros közlekedésének növelését elérendő célként tűzte ki. A lakossági 

igény és a hosszútávú stratégiai célkitűzések így megszülettek, a központi elhatározás (mely helyi nélkül 

továbbra is helyi hatáskörben maradt a kérdés megoldása) és a költségvetési keret azonban továbbra is 

váratott magára. Az 1984-es VeloCity konferencián fejezte ki először kormányzati tisztségviselő, hogy „A 

kerékpározás az elmúlt években egyre népszerűbbé vált, azonban sajnálatos módon a kerékpárosok 

sérülékenyebbek a közlekedés során.” A közlekedési minisztérium munkatársa továbbá kifejtette, hogy 

„a kerékpárosok hidak, vagy aluljárók általi elszeparálása a személygépjárművektől lenne az ideális, 

biztonságos közlekedés a kerékpárosok számára  a forgalmas kereszteződéseknél”. Ekkortól jelentősen 

megnövekedett a kerékpárutak építésének mértéke, a gyalogosok által használt utak átalakítása osztott 

útvonallá, valamint az újabb kerékpáros szervezetek megjelenése. Az üdvös változásoknak ugyan gátat 

szabtak az évtized végén elkezdődő jelentős úthálózat-kialakítások (Roads for Prosperity2), s az Európai 

                                                           
2  Roads for Prosperity: a konzervatív kormány által 1989-ben kiadott közlekedéspolitikai 

jelentés (törvény-előkészítést formázó szándékkal készült). A jelentés a „rómaiak óta látott 

legnagyobb útépítési programot” részletezte, mely a megnövekedett személygépjármű-
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Bizottság egy 1989-es felmérése Nagy-Britanniát Belgium mellett a kerékpárosok számára legrosszabb 

európai országok közé sorolta, azonban megkezdődtek a komoly, nem pusztán infrastrukturális jellegű 

fejlesztések is. 

 

Az alapok lefektetése – az 1990-es évek első fele 

Az évtized elején kezdődött központi kormányzati álláspont három fő kérdéskör körül központosult: 

forgalmi torlódások; biztonság és egészség; fenntarthatóság és környezet. Jellemzően a három pillér 

összemosódott, ezeket egyszerre próbálták meg kiszolgálni a szakpolitika végrehajtói – így a London 

Boroughs Associaton 1993-as közlekedési stratégiája megállapította, hogy az úttest buszok, gyalogosok 

és kerékpárosok számára történő átalakítása szükséges, hogy a gépjárművek dominanciája csökkenjen 

és a közlekedésbiztonság és környezet fejlődhessen. Jelentős szerepet vállaltak a kerékpározás 

szakpolitikai közbeszédbe vonásában a kampány- és lobbiszervezetek. Aktívan fejtett ki 

lobbitevékenységet a Cyclists Public Affaires Group (Kerékpárosok Közügyi Csoportja, C-PAG), a Bycicle 

Association; jelentős adományokat gyűjtött a közúti baleset áldozatai számára a RoadPeace jótékonysági 

szervezet; 1994-ben megtartották az első londoni Critical Mass felvonulást, valamint a Reclaim the 

Streets eseményeken egyre többször hívták fel a figyelmet a gépjármű-függőség környezeti 

következményeire, valamint az alternatívák keresésének szükségességére. Ezek a tevékenységek - 

valamint a ’predict and provide’3 infrastrukturális szakpolitika kudarca a torlódások megakadályozására 

– segítettek abban, hogy a döntéshozók felfigyeljenek arra: a közlekedéspolitika zsákutcába került. 

                                                                                                                                                                                           

használatra kívánt reflektálni. A jelentés 23 milliárd font értékű út megépítését részletezte, több 

mint 30000 kilométer úthosszúságban.  

3 A ’predict and provide’ módszer közlekedésváltozási előrejelzések megállapítását és az ezek 

megoldásához szükséges infrastrukturális ellátást jelenti – jelen esetben a növekvő 

gépjárműhasználatot és az ennek kiszolgálásához szükséges úthálózat fejlesztését. 



 

17 
 

Torlódás 

A közlekedéspolitika új realizmusa a ’80-as évek végén, a National Road Traffic  Forecasts (Nemzeti 

Forgalmi előrejelzések) információi alapján fogalmazódott meg. Míg a Roads for Prosperity drámai 

mértékben kívánta növelni az úthálózat mértékét, mások az előrejelzésből eltérő következtetést vontak 

le. Így a Rees Jeffreys Road Fund (Rees Jeffreys Útalap) az Oxfordi Egyetem Közlekedéstanulmányi 

Egységét megbízta egy tanulmány megírásával, mely részletesen leírta a ’predict and provide’ módszer 

korlátait. A jelentés az előrejelzéseket vízválasztónak tekintette, és arra megállapításra jutott, hogy nem 

lehetséges elégséges útkapacitásról gondoskodni, hogy kiszolgálja a féktelenül növekvő közlekedési 

igényeket. Más hivatalos jelentések is egyetértettek a Rees Jefferys tanulmánnyal. Az Association of 

County Councils Towards a Sustainable Transport Policy (Megyei Tanácsok Szövetsége egy Fenntartható 

Közlekedéspolitikáért) megjegyezte, hogy a kerékpározás fontos szeprepet játszhat egy ilyen szakpolitika 

kifejlesztésében és ajánlotta a kerékpárutak, az osztott utak létrehozását és úttestek exkluzív, 

kerékpárosoknak történő leválasztását az átfogó stratégia részeként. 1991-ben az Association of London 

Authorities (Londoni Hatóságok Szövetsége) publikálta a Keeping London Moving: The ALA Transport 

Strategy című jelentést, mely kijelentette: óriási problémák születtek a múltban annak okán, hogy 

sikertelenül definiálták, mit várnak London közlekedésétől. Például nyilvánvaló megoldásnak tűnik a 

közlekedési torlódások megoldására további utak építése. Londonban azonban tudvalevő, hogy ez nem 

pusztán extrém módon káros, de az egyik legrosszabb lehetőség a forgalom folyamatosságának 

fejlesztésére. 

Ez a probléma az 1990-es években egyre népszerűbbé vált a szakpolitika-alkotó körökben. Elfogadottá 

vált, hogy a vezetés mellett szükségesek az alternatívák, mivel az előrejelzett növekedés a gépesített 

forgalomban fenntarthatatlanná válhat és forgalmi torlódásokhoz és teljes körzeteket érintő dugókhoz 

vezet. Míg a ’predict and provide’ modell a növekvő igények kiszolgálását további utak építésében látta, 

az új nézőpontok szerint az úthálózat növelése termeli a további igényeket – így a szakpolitika (az 

útépítés), mint megoldás helyett a szakpolitika, mint a probléma okozója lett a szakmai megítélés. A 

Standing Advisory Committee 1994-es jelentése szintén megállapította, hogy az újabb utak építése extra 

forgalmat generál. A Countryside Comission’s Trends in Transport és a Countryside: the Countryside 

Commission  and transport policy in England előrejelzése szerint a forgalom és területhasználat akkori 

trendjei alapján az elkövetkező 30 évben a vidéki utazás vagy ’open road’ érzés, a vezetés, mint 

rekreációs tevékenység teljesen eltűnhet, leszámítva néhány elszigetelt, vidéki területen. AZ 1993-as, 
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Planning Policy Guidance 6: Town Centers and Retail Development jelentésben leszögezték: a 

városközpontokon keresztülmenő forgalmat minél kisebbre kell csökkenteni, ezzel párhuzamosan pedig 

biztosítani kell a városközpontkokhoz való hozzáférést és biztonságos berendezéseket a kerékpárosok 

számára – az érvelés része volt a városközpontok könnyen elérhetővé tétele alkalmi vásárlók vagy más 

felhasználók számára.  

A ’predict and provide’ hozzáállás gyengítésében jelentősen részt vettek a nyugtalan vidéki 

választópolgárok is, akik a bővülő úthálózatban a vidéki, viszonylag alacsony forgalmú élet 

veszélyeztetését látták. Így radikális környezetvédők együtt dolgoztak helyi, környezet- és életminőségét 

féltő lakosokkal. [A torlódás, mint szakpolitikai probléma ezzel együtt a kerékpárosok helyzetét is 

veszélyeztette, mivel máig sokan gondolják, hogy a kerékpárosoknak része van a forgalmi torlódások 

létrejöttében (egy 2010-es tanulmány alapján a gépjárművel közlekedők negyede így gondolja).] A 

torlódások további negatív aspektusai is előtérbe kerültek a közbeszédben, így a környezetre gyakorolt 

hatása (károsanyag-kibocsátás, vizuálisan taszító látvány), a gazdaságra gyakorolt hatás (elveszett idő a 

forgalomban állás közben). A hangsúly tehát eltolódott – míg korábban az újabb és újabb utak építése 

megoldásként értékelődött, addig a ’90-es évekre minderre, mint a forgalmi torlódások okaként 

tekintettek. 

Biztonság és egészség 

Az 1990-es években a kerékpározás, és ennek promotálása is a közegészségügyi szakpolitikák arénájába 

lépett, mivel egyre többen tartották megoldásnak az Egyesült Királyság burjánzó egészségügyi 

problémáinak (melyek a fizikai inaktivitás és túlsúlyosságból erednek) megoldásának. Az Egyesült 

Királyság kerékpározási szakpolitikáit elemezve, a CTC 4  1993-ban felismerte: a kerékpározási 

szakpolitikák kulcsfontosságú pontja az egészségi előnyök kiemelése. Sokáig ugyanis a kerékpározásról 

szóló közbeszédet annak kockázatos mivolta jellemezte, s a „biztonság” kérdéskörében inkább a 

felmerülő veszélyeire fókuszáltak, szemben a sétálás és kerékpározás előnyeiről. Ezt kérdőjelezte meg a 

British Medical Associaton (Brit Orvosszövetség - BMA) jelentése, mely megállapította, hogy még az 

                                                           
4  A Cyclings’ Tourist Club (CTC) nemzeti jótékonysági szervezet, mely támogatja a 

kerékpárosokat és előmozdítja a kerékpárhasználatot az Egyesült Királyságban. 1878-ban 

alapították. 
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akkori „ellenséges” közlekedési környezetben is felülmúlják össztársadalmi szempontból a várható 

előnyök a balesetek során elveszített életeket. Ezen „ellenséges” környezet fejlesztése érdekében a BMA 

széleskörű szakpolitikai lépéseket szorgalmazott, mint sebességkorlátozás, biztonságos kerékpárút-

hálózatok, a tervezések során a kerékpározást prioritássá tevő tervek, illetve a kerékpárosok 

figyelmének felhívása kötelességeikre a közlekedés során. A jelentés hangsúlyozta, hogy az egészségi 

ügynökségek és hatóságok kellene, hogy elkezdjék támogatni a kerékpározás ügyét, így közegészségügyi 

kérdéssé emelve, melyet közegészségügyi szervezetek támogatnak. Ezzel segíthették a hivatalos, 

kerékpározást érintő szakpolitikák fontos változásait – a fókuszt a bekövetkező balesetekről elterelve és 

az egészségi és környezeti hatásait elismerve. 

Az egészségi kockázatok, melyek a folyamatosan ülő életmódból származnak, szintén elősegítették a 

kerékpározás, mint rendszeres testmozgás illetve betegség-megelőző életmód képének kialakulását. Ezt 

támasztotta alá a Department of Health „Health of the Nation” (A Nemzet Egészsége) Fehér Könyve, 

mely megjegyezte, hogy a rendszeres kerékpározás csökkentheti a szívroham kockázatát, a stressz 

mértékét és növeli az állóképességet, javasolva, hogy az egészségügyi hatóságok gondoskodjanak 

kerékpáros kilométerköltségről (vagyis a munkaadó kilométeres bontásban térítse meg a munkavállaló 

esetleges költségeit), kerékpár-tárolási lehetőségről és munkahelyi zuhanyzókról. A National Association 

of Health Authorities and Trusts (Egészségügyi Hatóságok és Alapok Nemzeti Szövetsége) egyes 

jelentések szerint kiemelten elégedett volt a BMA jelentésével és valóban támogatni kívánják a 

kerékpározást, mint a közlekedési szakpolitikákra adott koordinált választ.  

A kerékpározás egészségi előnyeire történő fókuszváltás a kormányzatot azonban nem érte el, fő 

problémája továbbra is a kerékpározás, mint nem biztonságos közlekedési módszer kérdésköre maradt. 

A hivatalos, Taking Cycling Seriously (Vegyük komolyan a kerékpározást) című jelentés le is szögezi: a 

kerékpárosok kétséget kizáróan sérülékeny szereplői a közlekedésnek, így sokan azzal érvelnek, nem 

lenne szabad támogatni veszélyessége miatt. A kerékpárosok magas kockázatú úthasználók, s a várható 

felhasználók, melyek a biztonságos, megfelelő berendezések híján lettek bátorítva az út használatára 

még magasabb kockázattal rendelkeznek. 

Erre a hipotézisre (több kerékpáros úthasználata több – akár halálos áldozatot is követelő – balesettel 

jár) érkezett válaszul a ’safety in numbers’ (biztonság a sokaság által) elve, melyet egy 1992-es, Dániáról 

szóló tanulmány alapozott meg. Ebben megfigyelték, hogy, bár tizenkétszer annyi távolságot tekernek a 

dán kerékpárosok évente, mint a britek, a balesetek aránya mégis tized akkora. A kerékpáros és 

közegészségügyi szervezetek javaslatára emellett a központi kormány valódi „forgalom-nyugtatási” 
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programot hirdetett (melynek szerves része a sebességkorlátozás), mellyel a közlekedési kultúrára, 

akárcsak a balesetek mennyiségére egyaránt hatni kívánt. A kerékpározás, mint az egészségi közbeszéd 

része további folyamatokat indított el – nyilvános csoportok alakultak mind támogatására, mind 

ellenében. A közbeszéd egyes vitái és a kormányzat ezekre adott válasza válik meghatározóvá, így, míg a 

kerékpáros bukósisak használata nem vált megosztó intézkedéssé, a sebességmérő kamerák jelentősen 

elidegenítették a személygépjármű-használókat a kerékpározás ügyétől, hangsúlyozva, hogy utóbbit 

művelők válnak veszélyessé a forgalomra nézve. Ezt tükrözte is a hatóságok viselkedése, a szabálytalanul 

kerékpározókra súlyos büntetések vártak. 

Környezet 

Az 1990-es évektől a közpolitikai diskurzus elkezdett magába foglalni környezeti kérdéseket, részben az 

1992-es ENSZ ’Earth Summit’ hatására. Itt a kerékpározás kiemelten lett kezelve, mint egy megoldása a 

környezeti problémáknak. A Royal Commission on Environmental Pollution (Környezeti 

környezetszennyezés Királyi Bizottsága - RCEP) jelentést tett közzé, Közlekedés és a Környezet néven, 

mely kritikával illette a Közlekedési Minisztériumot, hiszen az nem volt képes effektív és környezetre 

ártalmatlan közlekedési szakpolitikát kialakítani Nagy-Britannia számára, valamint célként tűzte ki az 

összes brit közlekedés 10%-ának kerékpározásra váltását 2005-re. Mind az Earth Summit, mind az RCEP 

jelentős befolyásoló erővel bírt a minisztériumra, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen a romló helyi 

környezeti és közlekedési körülményeken javító közlekedési módokra – mint a kerékpározás, gyaloglás 

vagy tömegközlekedés használata. Ezzel párhuzamosan nem csupán a helyi légszennyezés és 

károsanyag-kibocsátás, de a klímaváltozás is jelentős szerepet kapott a környezetpolitikai 

diskurzusokban. A Környezetminisztérium elfogadta, hogy az utazási mintázatok befolyásolják a 

széndioxid kibocsátás, és ajánlatot tett a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, méghozzá új fejlesztések 

irányítására. Ezen fejlesztések olyan helyszínekre szólnának, ahol ezzel csökkenthetővé válik az 

gépjármű-használat, illetve a vezetett kilométerek száma, és lehetővé teszik az energiatakarékosabb 

közlekedést, mint a tömegközlekedés, kerékpározás, gyaloglás, illetve a személygépjármű további 

alternatívái.  

A Környezetminisztérium másik projektje, a Climate Change konzultációs program is elkészült. Itt 

előzetes felmérések alapján ajánlották a helyi hatóságoknak a tömegközlekedés újabb fejlesztéseit – 

nem csupán az eszközök választásának bátorításával, de azok infrastruktúrájának megszervezésével is 
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(pl. lakott területeken a buszoknak nyújtott elsőbbség, a személygépjármű-közlekedés korlátozása). Az 

1994-ben megszülető ALA jelentés Londont környezetileg fenntarthatatlan városnak minősítette, jelezve 

a közlekedés alternatíváinak fontosságát és ezeknek előkészítését, például egy londoni kerékpárhálózat 

létrehozásával. Innentől kezdve sorban láttak napvilágot a tanulmányok, melyek az autózott kilométerek 

és a széndioxid kibocsátásának mértéke között vontak párhuzamot, a már fennálló úthálózat felújítását 

és újraosztását szorgalmazták, tekintettel a veszélyeztetett közlekedőkre (mint a kerékpárosok). 1994-re 

a Környezetvédelmi Minisztérium ENSZ-nek készített, Sustainable Developmet: The UK Strategy 

(Fenntartható Fejlődés: Az Egyesült Királyság Stratégiája) kiemelte a kerékpár, mint életképes és 

fenntartható közlekedési mód jelentőségét. Gyakorlatilag ez volt az első alkalom, hogy egy hivatalos 

szakpolitikai dokumentum elfogadta a gépjármű-függőség csökkentésének szükségességét. A 

döntéshozók innentől a globális és lokális környezeti problémákra adott válaszként érveltek a 

kerékpározás mellett, így ennek fogalma kapcsolódhatott egy kiemelkedően fontos diskurzushoz. 

Szakpolitika és gyakorlat: a helyi és a nemzeti 

Az 1990-es évek közepére érintettek széles köre hangoztatta növekvő érdeklődését a kerékpározás, mint 

közlekedési mód felé, tekintetbe véve annak pozitív hatásait a forgalmi torlódásokra, egészségre vagy 

éppen környezetvédelmi kérdésekre. A támogatás gyakorlatba ültetése azonban nehezen volt 

kivitelezhető. A központi, nemzeti irányvonal, finanszírozás és szabályozás híján a helyi megvalósítás 

lassú és egyenetlen lett. A közösség egyre erősödő igénye a kerékpározási lehetőségek növelésére és az 

ezt kiszolgáló mechanizmus nem tudott együttműködni, s így feszültségek jöttek létre. Az egyik ilyen 

feszültség a központi kormányzat és a helyi hatóságok között húzódott. Központi, egységes irányvonal 

nélkül a helyi önkormányzatok az egyes kormányzati szervektől kapott különböző jelentések, 

információtöredékek és jegyzetek alapján lehetett csak kiolvasni valamilyen központi akaratott a 

kerékpározás támogatására. A központi akarat megvalósítására kevés megoldási javaslat érkezett – az 

1993-as TCS ajánlata egy helyi tisztség kialakítása volt, melynek feladata a kerékpáros infrastruktúra és 

helyi szabályozás kialakítása. A kormányt ért legfontosabb kritikák az alábbiak voltak: 

 

● Nem létezik összefoglalása a brit kerékpáros stratégiának vagy gyakorlatnak 

● Nincs egységes szerkezet, pusztán töredékekből állítható össze bármilyen szakpolitikai 

irányvonal 
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● Nincs általános modell a kerékpáros felszerelésekhez/berendezésekhez 

● Hiányzik az egyértelmű értékelési mechanizmus, hogy a kerékpáros rendszerek 

működését elbírálhassák 

● Nincs integrált közlekedési stratégia 

 

Az elhatározás tehát a közlekedés mértékének (különös tekintettel a személygépjárművel történő 

közlekedésre) csökkentésére megtörtént, a központi irányvonal azonban továbbra is hiányzott. A ’90-es 

évek közepén ennek a hiánynak a megszüntetését célozta meg a Közlekedési Minisztérium 1994-es 

Tervezet a Kerékpáros Szakpolitikához című jelentése, mely elismerte, hogy a környezetvédelmi 

elvárásokhoz drasztikus változásokra van szükség, melyek bevezetésére készült el az évtized közepén a 

Cycle Challenge előírás, illetve a később megszülető Nemzeti Kerékpáros Stratégia (NCS). 

A szakpolitika részleges intézményesítése – a ’90-es évek második fele 

Az 1990-es évek második fele leírható a kerékpáros szakpolitikák részleges intézményesítésével. Kohézió 

és hatékonyság jellemzi a kerékpár mellett kampányolókat, valamint általános és célzott projektek a 

kerékpározásért zajló közbenjárást. Megszületett a Safe Routes to Schools 

1995-ben a központi kormány létrehozta a cycle challenge (kerékpáros kihívás) támogatási tervet, 

melynek célja a helyi hatóságok bátorítása a kerékpározás támogatására. A terv segítségével két millió 

fontot gyűjtöttek össze, mely a kerékpáros fejlesztések tekintetében igen szignifikáns összegnek 

minősül. A tervezet a hangsúlyt a nem-infrastrukturális projektekre helyezte a hangsúlyt, mint egészségi, 

vagy munkahellyel kapcsolatos tervek. 

1996-ra a korábban a kerékpározást aktívan nem promotáló egészségügyi minisztérium is változtatott a 

hangsúlyán, és fenntartotta a miniszter egy korábbi nyilatkozatban elhangzott álláspontját, miszerint a 

kerékpározás nem csak hatékony közlekedési mód, de kiváló gyógymód a jobb egészség elérésére is. 

Ezzel együtt megszületett a Transport Select Committee jelentése a veszélyeztetett úthasználók 

kockázatainak szükséges csökkentéséről, a CTC A New Direction for Cycling (Új irány a kerékpározásban) 

című tanulmánya, valamit a közlekedési minisztérium is kijelentette egyik Zöld Könyvében 

(elkötelezettséget nem tartalmazó, de megtárgyalásra felterjesztő jelentés/tanulmány egy adott 

témában), miszerint a kerékpározás az egyetlen mód, mellyel a nemzeti célok megfelelőnek 

tekinthetőek. 
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A Nemzeti Kerékpáros Stratégia 

1996-ban elindították az Egyesült Királyság első nemzeti kerekpáros stratégiáját, melynek célja a 

kerékpárhasználat növelése volt. A legfőbb célkitűzés szerint az 1996-os letekert távolságot kívánták hat 

év alatt megduplázni, 2012-re pedig megnégyszerezni. A NCS fő jellemzője azon emberek megcélzása 

volt, akik változásokat eszközölhettek a kerékpározás feltételeiben, hatással lehetnek mások 

hozzáállására, vagy szervezetek nézőpontjára. Az NCS olyan kulturális környezetet kívánt megteremteni, 

mely kedvez a megnövekedett kerékpár-használatnak minden korcsoportban, megbízható szakpolitikát 

és jó gyakorlatot fejleszt, emellett innovatív, praktikus és hatékony módszereket talál, hogy elősegítse a 

kerékpáros elérhetést. 

 

A stratégia 18 célt tartalmazott, melyek mindegyike speciális mechanizmusokkal és eredményekkel volt 

összhangban, melyek meghatározták a cél teljesülésének feltételeit, valamint az eredmények mérésének 

módját. A célok között volt: 

● Kulcsfontosságú célállomások könnyű kerékpáros elérhetőségének biztosítása; 

● Kerékpáros-biztonság fejlesztése; 

● A helyi utakon és forgalommenedzselési tervekben a kerékpáros részvétel növelése; 

● Útfelület átalakítása kerékpárosok számára; 

● Az utak kerékpárosok számára biztonságossá és könnyen használhatóvá tétele; 

● A jelentős célállomások kerékpár-parkolóval történő ellátása; 

● Kerékpárbiztonság és - felderítés növelésével a kerékpárlopások számának csökkentése; 

● Figyelem felkeltése a potenciális kerékpárosok és más úttesthasználók között a kerékpár 

használatára; 

● Bátorítás és lehetőség az iskolákban a kerékpár használatára; 

● Pénzügyi és személyzeti források szerzése a stratégia célmegvalósításaihoz; 

● A NCS eredményeinek monitorozása. 

 

Az NCS, mivel központi és helyi hatóságok partnerségi megállapodásán keresztül született, nem volt 

birtokolva egyik fél által sem, sokkal inkább önkéntesen támogatott, konszenzusos dokumentumként 
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jött létre. Központi és helyi hatóságok, kampányszervezetek és vállalkozások vettek részt gyakorlatba 

ültetésnek és folyamatának felügyeletében. Az NCS kommunikációja egy helyi szinteken, szerte 

Angliában tartott szeminárium-sorozat keretében zajlott, mivel végső, legfontosabb céljai is a helyi 

célkitűzések elérése volt. Így az évek óta várt központosított, összefüggő irányítás megvalósulni látszott, 

ráadásul, természetéből adódóan (mint „konszenzusos dokumentum”) széleskörű támogatásra is talált. 

Valószínűleg éppen a magas elvárások okán már a kezdetektől megannyi kritikára talált, többek között a 

gyakorlati megvalósításhoz szükséges új költségvetési források hiánya, a földrajzi adottságokhoz nem 

alkalmazkodó, pusztán elméleti kialakítása voltak ezek célpontjai. Az NCS önmagában valóban nem 

állhatta meg a helyét, pusztán egy, elsőrendű és összefoglaló eleme volt a megannyi különböző szinten 

szükséges kerékpáros szakpolitikáknak – azonban az első projekt volt, mely a központi kormányzat által, 

a kerékpáros közlekedés támogatására lett kialakítva.  

 

A Nemzeti Kerékpáros Hálózat 

 

A második jelentős kezdeményezés ez időben a Nemzeti Kerékpáros Hálózat (NCN) kialakítása, melyet 

egy önkéntesekből álló hálózat és azok helyi hatósági partnerei valósítottak meg. Az első 2500 

mérföldnyi, táblázott bicikliút így használaton kívüli vasutakat, csatornamenti vontatóutakat is magába 

foglalt, ezzel korábbi, már készen lévő infrastruktúrát fejlesztve a kerékpározás elvárásaihoz.  Az NCN 

célja, hogy csendes vonalakat, alacsony forgalmú és közúti útvonalakat biztosítson. Mára több mint 

12.000 mérföldnyi útvonal és megtervezett út létezik, melyek célja mind a közlekedés, mind a 

kikapcsolódás szolgálata, városi és vidéki területek egyaránt. A hálózat növekvő támogatásra lelt, 

emellett önkéntesekre, akik segítenek ellenőrizni és fenntartani az utakat. Az NCN folyamatosan 

növekszik, méghozzá a legpopulárisabb, forgalommentes útvonal-típusok javára. Az NCN bonyolult 

partnerségi kapcsolatai néhol elhúzódó tárgyalásokat eredményeztek egyes útvonalakról – mint 

amilyenek a magánterületen áthaladó vonalak, ahol a tulajdonos nem támogatja a fejlesztést, a helyi 

önkormányzat pedig nem hajlandó ajánlatot tenni a föld megvásárlására/bérlésére ezeket a 

problémákat esetről esetre oldották meg. Míg az NCN vízválasztó az Egyesült Királyság és 

kerékpárosainak történetében, valamint máig növekszik, a rendelkezésre bocsátott infrastruktúra 

minősége sokszor változó. A Hollandiához vagy Németországhoz hasonló minőségű kerékpáros hálózat 
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létrehozásához magas szintű kormányzati elköteleződés és finanszírozás volt szükséges – míg az említett 

államokban a kormány lakosonként 10-15 fontnyi összeget költött a kerékpárútvonal támogatására, ez 

Nagy-Britanniában a fejenként 2 font értéket se érte el. 

 

Városi Kerékpáros Infrastruktúra 

Az NCN mellett további kezdeményezések indultak széles körben, hogy kerékpár-specifikus 

infrastruktúrát fejlesszenek ki városi területen szerte az Egyesült Királyságban, bár nem feltétlenül a 

különálló kerékpárút formájában. A Kerékpár-barát Infrastruktúra (Cycle Friendly Infrastructure) nevű 

jelentés, mely a Kerékpárosok Szövetsége, a Közlekedési Minisztérium és a CTC támogatásával készült, 

egy új megoldási-hierarchiát vázolt fel: 

1. Forgalom csökkentése 

2. Forgalom nyugtatása 

3. Útkereszteződések kezelése és további forgalommenedzsment 

4. Az úttest újrafelosztása 

5. Kerékpársávok és kerékpárutak kialakítása 

Ezt a hierarchiát módosította a 2008-as Kerékpáros Infrastruktúra-modell (Cycle Infrastructure Design) 

című tanulmány a kor új irányelvei alapján: 

I. Forgalomcsökkentés 

II. Sebességkorlátozás 

III. Útkereszteződések kezelése, veszélyes helyszínek kezelése, 

forgalommenedzsment 

IV. Úttest újrafelosztása 

V. Az úttesttől különálló kerékpárutak 

VI. Gyalogosok által használt úttestek megosztott úttesté nyilvánítása 

 

A változtatások egyértelművé teszik, hogy az úttesten kívüli kerékpárhasználat a gyalogosoktól szintén 

szeparálva kell, hogy működjön. Ezek az útvonalak váltak prioritássá, szemben a megosztott úttestek 

gyakorlatával, mivel több tanulmány – így a 2008-as NCN Monitoring jelentés – is megállapította: a 

forgalommentes kerékpáros útvonalak jóval nagyobb közkedveltségnek örvendenek és jóval pozitívabb 
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eredményeket érnek el a kerékpárhasználat terjesztésében, mint az osztott úttestek. A különböző 

megközelítések érdemei megosztóan hatottak a szakmai közvéleményre: míg egyesek a fenti hierarchia 

pozitív hozományaként értékelték a forgalom és sebesség korlátozását ahelyett, hogy a kerékpárosokat 

eltávolítsák a forgalom által használt utakról, addig más megfigyelések szerint a forgalomcsökkentés és 

az ezzel járó sebességkorlátozás gyakorlatba ültetése nehézkes, különös tekintettel a helyi politikusok 

számára, akik a politikai következményektől, az „autó-ellenes” megbélyegződéstől tartottak. A 

megvalósítás helyi prioritásoktól és a kerékpárokról alkotott nézetektől is függtek, mivel mindkettő 

befolyásolja a támogatások mértékét, így a brit kerékpáros hálózat jóval változatosabban került 

megvalósításra, mint mondjuk holland párja. Fontos megjegyezni hogy a hierarchia bármely pontjának 

gyakorlatba ültetése hozhat pozitív és negatív következményeket a kerékpárosokra is. A prioritások az 

egyes tervezeteken belül is változhattak, még ott is, ahol kifejezetten kerékpáros-specifikus 

infrastruktúra áll rendelkezésre – több esetben például a kerékpárutakkal szemben az alsóbbrendű, 

gépjárművek által használt útvonalak kaptak elsőbbséget, ezzel a kerékpáros közlekedést lassítva, 

szakaszossá téve. Más esetben a forgalom nyugtatására használt eszközök alkalmazása válhatott 

kényelmetlenné a kerékpárral közlekedők számára a fekvőrendőrök használata például – bár a forgalom 

nyugtatása az esetleges balesetek elkerülése végett lett megvalósítva – a kerékpárosokat annak 

megkerülésére, így veszélyesebb helyzetbe kerülésre ösztönözheti. Emellett a helyi sajátosságok 

befolyásolhatták a hierarchia megvalósítását – bár az osztott úttestek kiépítése a hierarchia alján 

helyezkedik el, mégis, például városi környezetben elkerülhetetlen a gépjárműforgalommal osztott 

útvonalak kialakítása.  

 

Parlamenti vita a kerékpárról 

1997 végétől és a munkáspárti kormány megalakulásától a House of Commons vitatémái közé 

emelkedett a kerékpáros szakpolitika is. Parlamenti vita kezdődött egy, a kormány koordinált és 

koherens, kerékpározást támogató szakpolitikáját kialakító igény érdekében. A vita során rávilágítottak – 

a kerékpárhasználat nem pusztán földrajzi adottságokból ered, de a körponti akarat és támogatás 

minőségétől is, így csak a helyi és központi hatóságok részvételével, a kerékpározás fontosságának 

középpontba emelésével lehet hatékonyan növelni. Elhangzott, hogy a kormány központi 

szakpolitikájának egyikévé kell előléptetni, köszönhetően a kerékpározás melletti érvék fontosságát, 
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nem pusztán szavakkal, de tettekkel is. A kormány szaktanácsadó tanulmánya, Developing an Integrated 

Transport Policy (Egy integrált közlekedési szakpolitika kifejlesztése) egy új szakpolitika kialakítását célzó 

törvénytervezet előzményeként került kiadásra. A jelentés elismerte, hogy radikális változásra van 

szükség a közlekedésben, csökkenteni kell a gépjármű-függőséget, ezzel párhuzamosan pedig támogatni 

a kerékpárhasználatot. Létrehozott egy független kutató és fejlesztő intézményt, az Integrált Közlekedés 

Bizottságát (Commission for Integrated Transport), meghatalmazta a helyi hatóságokat és London 

polgármesterét a „dugódíj” (congestion charge) bevezetésére, és a biztonsági kérdések fejlesztésekre 

gyakorolt ösztönző hatása mellett érvelt (a biztonsági költségek romboló hatásával ellentétben).  

 

Helyi közlekedési tervek  

1999-ben bemutatták az Angliában és Walesben 5, Skóciában 3 éves Helyi Közlekedési Terveket (LTP). A 

helyi hatóságoknak az LTP időszakát lefedő stratégiát kellett kidolgozniuk, méghozzá ajánlattal, mely a 

központi támogatások mértékére vonatkozott, hogy az elvárt közlekedési fejlesztéseket véghez tudják 

vinni, s ennek részeként Londonon kívül minden helyi autópálya-hatóságnak kerékpáros stratégiát is ki 

kellett dolgoznia (Londonban a polgármester Közlekedési Stratégiája kötelezi az egyes kerületeket, hogy 

kidolgozzák a stratégia helyi megvalósításának kereteit, ezeknek neve Helyi Megvalósítási Terv [LIP]).  

Az LTP-k és LIP-k kidolgozása mögötti ötlet része volt, hogy hosszabb távú gondolkodásra sarkallja a helyi 

hatóságokat, valamint így a kerékpáros egyesületek óriási lehetőséget kaptak a helyi szakpolitikák 

kidolgozásában való részvételre és együttműködésre. Az LTP-k első köre a 2001-2006 közötti időszakot 

ölelte fel Angliában és Walesben. Az LTP-t kidolgozó hatóságokat segítendő, a Health Educational 

Authority elkészítette jelentését, melyet az Egészségügyi és Környezetvédelmi, Közlekedési és Regionális 

minisztériumokkal közösen alkotva megteremtette a lehetőségét a három szektor célkitűzéseinek 

integrálására. Ezzel később az NCS által is elismerve, hogy jelentőst támogatást adva a kerékpáros 

célkitűzések megvalósításának irányába, hiszen a jelentés összekötötte a közlekedés megreformálásának 

aspektusait mind a helyi feltételekkel, mind az egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekkel, ezzel 

jóval nagyobb súlyt adva a kerékpáros stratégiák kidolgozásának (a személygépjárműhöz való hozzáférés 

kérdése, tiszta levegő, zöldterület, biztonságos környezet, egészségügyi szolgáltatások elérhetősége, 

stb.). 
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Kerekezz munkába-rendszer 

Ezzel párhuzamosan a központi kormányzat Kerekezz munkába (Cycle to Work) tervezete 

adómentességet biztosított a munkaadók számára kerékpárok és kerékpáros biztonsági felszerelések 

bérbe adására (a későbbi megvásárlás lehetőségét is fenntartva) munkavállalóik számára. A 

munkaadóknak bele kellett egyeznie a rendszerbe annak megvalósításához, s így különböző helyi 

variációk alakultak ki: néhány munkaadó éves bérleti szerződéssel teszi lehetővé a kerékpár bérlését, 

míg mások pusztán évi pár hónapig teszik lehetővé. 2010-re a Kerekezz munkába szövetség kijelentette: 

több mint 255000 munkavállaló veszi igénybe a rendszert. A rendszer kifejezetten az ingázókat célozta, s 

2010-es, a feltételeket megváltoztató rendelkezések után is életben maradt.  

 

Semmi sem változik, vagy minden megváltozik? A 2000-es évek 

 

Az új évszázad kezdetén a kerékpározás részesedése alacsony maradt. A 2010-es közlekedési statisztikák 

alapján továbbra is a megtett távolságok 1%-a körül mozog. 2009-es adatok alapján 6%-kal növekedett a 

megtett távolság per fő 12 éve alatt, az öt mérföldnél rövidebb távolságok megtételében azonban 

továbbra is 2%-os a részesedése. A lakosságnak ekkor 14%-a válaszolta, hogy legalább hetente egyszer 

kerékpározik, további 9 pedig havonta legalább egyszer használja kerékpárját. Az általánosságban 

stagnálónak tűnő számok mögött tehát egy növekvő tendencia figyelhető meg.  Londonban a 

forgalomszámlálás során rögzített kerékpárutak mennyisége megbízható mutatója a városi 

közlekedésnek, ez alapján pedig a Londonban megtett utak nagyjából megduplázódtak 2000 és 2008 

között. Londonon kívül a Cycling Demonstration Towns 5  felmérésének megállapítása alapján a 

                                                           
5 Szabad fordításban Kerékpározást Bemutató Városok – 2005-ben hat angliai város kapta meg 

ezt a címet, mellyel 3 éven keresztül évi 500.000 font járt a központi költségvetésből. A célja a 

támogatásnak és a címnek is a kerékpározás, mint életmód propagálása és a megfelelő 

infrastruktúra kialakítása volt. A kezdeményezés 2009-ben szűnt meg, addigra 12 további kapta 

meg az átalakított, “Kerékpározó Város” (Cycling Town) címet (jelezve, hogy a project kezdeti 

fázisból előrehaladott állapotba került) és az ezzel járó anyagi támogatást. 



 

29 
 

növekedés megegyezik a fővárosban és más, külföldi városokban tapasztaltakkal, ahol elköteleződött a 

városvezetés a kerékpározás hosszútávú támogatása mellett. 

A személygépjármű-forgalom csökkentésében konkrét célokat a központi kormányzat továbbra sem 

határozott meg, ahogy a személygépjárművek tulajdonlásának mennyiségét sem kívánta stabilizálni vagy 

csökkenteni. A forgalmi torlódást és légszennyezést megoldani kívánó jelentésében a Közlekedési 

Minisztérium megállapította: a kormány intenzív közbeavatkozásával sem valószínűsíthető, hogy a 

személygépjármű-forgalom az 1996-os mennyiség alá csökkenthető volna. 

Míg helyi hatóságok továbbra is ösztönözve voltak, hogy akár forgalomcsökkentési célszámokat is 

tartalmazó terveket készítsenek, a nemzeti célszám hiánya egy többmodellű helyzet felé váltotta a 

nemzeti stratégiákat. Míg például a Kelet-Angliai Regionális Területi Stratégia a forgalomcsökkentést 

kiemelt célként kezelte, addig egy államtitkár a forgalom nagymértékű csökkentését irreálisnak nevezte, 

kifejezve, hogy a nemzeti politika fő célja nem a forgalom csökkentésének véghezvitele, sokkal inkább a 

következmények kezelése (mint a forgalmi torlódás, légszennyezés) kell, hogy legyen. Az huszonegyedik 

század első évtizedében így a gépjárműforgalom továbbra is növekedett, a 2000-es 640 milliárd utazott 

kilométerről 680-ra növekedett 2008-ra, a közlekedési statisztikák szerint. 

A személygépjármű-párti kommunikáció ellenére bevezetésre került a londoni dugódíj (London 

Congestion Charge – LCC), melynek bevételei a kerékpárútvonalak fejlesztésére lettek célozva. A 2003-

ban megalakított, díjszabással terhelt zónát 2007-ben kiterjesztették nyugati irányba, s bár ezt a 

kiterjesztést 2011-ben megszüntették, továbbra is a világ legnagyobb díjszabással terhelt behajtási 

területe maradt. Az LCC már első 10 évében 2.6 milliárd font befizetését eredményezte, melynek nettó 

értékét (1.2 milliárd fontot) a közösségi közlekedés, illetve alternatív közlekedési módok támogatására 

tudott költeni a főváros. A díj bevezetésének további eredményei is születtek: 2013-ig 10%-kal csökkent 

a fővárosi személygépjármű-forgalom, valamint 11%-kal a megtett kilométerek száma. Ezzel 

párhuzamosan sebességkorlátozási intézkedések léptek életbe, melyek kéz a kézben jártak az úttestek 

megosztásával, s ezzel a közösségi közlekedés, valamint a gyalogos- és kerékpáros forgalom növelésével, 

biztonságosabbá tételével és fejlesztésével.  

A növekvő üzemanyagárakat övező tiltakozások és a CNC első, 5000 mérföldes szakaszának bevezetése 

közben az Ipsos MORI közvéleménykutató-cég megállapította, hogy a közvélemény közel 80%-a 

fejlesztéseket kívánt a kerékpárosok számára, többek között a kerékpárutak számának növelésével. A 

nemzeti Statisztikai Hivatal 2002-es felmérése 4.6-os értéket mért egy tízes elégedettségi skálán a 

kerékpáros feltételekkel kapcsolatban.  
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A század elején emellett közzétették az Észak-Írországi Kerékpáros Stratégiát6, mely célja a kerékpározás 

megduplázása volt 2005-re és megnégyszerezése 2015-re. A Bringázó Skócia (Cycling Scotland) 

kezdeményezés 2003-ban indult, melynek célja a kerékpározás, mint elfogadott, vonzó, és praktkus 

életmód bemutatása volt Skócia lakossága számára. 2009-ben bevezették a Walking and Cycling Action 

Plan for Wales (Wales-i Gyalogos és Kerékpáros Akcóterv) mely célja az iskolába kerékpározó gyermekek 

és kerékpáros felnőttek számának megtriplázása volt. 

 

Biztonság 

Az útbiztonság szempontjából korlátozott szabályozások kerültek bevezetésre a 2000-es években. Bár a 

2004-es Road Safety Bill (Útbiztonsági törvény) jelentős kritikákat kapott, jellemzően a 

közlekedésbiztonság valós problémáinak (különösen a gyorshajtásnak) kezelésének hiányosságai miatt, a 

2004-es Traffic Management Act (Közlekedésmenedzselési törvény) széles körben dícsérték alapelvéért, 

mely szerint az országúti hatóságok felelőssége a személyek, és nem a személygépjárművek 

közlekedésének elősegítése.  

A 2006-os Útbiztonsági törvény új büntetőjogi kategóriát vezetett be, a „felelőtlen gépjárművezetés által 

elkövetett emberölés”, kiegészítve a korábban megalkotott „veszélyes gépjárművezetés” címkét. A 

kategóriák elkülönítésével letisztázott határok között a „veszélyes” vezetést elkövető bűnelkövetők 

száma 3 év alatt harmadára csökkent, míg a „felelőtlen” vezetés büntetőkategóriába kerülők egy év alatt 

101%-os növekedést értek el.  Megannyi európai országgal ellentétben, ahol az objektív felelősség elve 

alapján egy ütközéses balesetnél a legerősebb fél válik felelőssé az okozott károkért, amíg mást nem 

bizonyítanak be, az Egyesült Királyságban a gépjárművel történő ütközésben megsérült biciklistának 

bizonyítania kell a sofőr hibáját a kártérítés érdekében. Ezen elvek következtében a halált okozó közúti 

balesetek többségében a kerékpáros vált felelőssé. 

A további balesetek megelőzése érdekében a National Policing Plan (Nemzeti Rendfenntartási Tervezet) 

a rendőrség elkötelezettségét biztosította bármilyen illegális vagy közösségellenes közúthasználat, ittas 

vezetés, gyorshajtás, veszélyes vagy felelőtlen vezetés, illetve az út használóit veszélyeztető viselkedés 

megakadályozása érdekében. 2004-től több kampány is indult a sebességkorlátozás szélesebb körű 

alkalmazása érdekében (2005-ben minden, a rendőrség közbenjárásával megoldott törvénysértés 40%-a 
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gyorshajtással volt kapcsolatos), hivatkozva több tanulmányra, melyek szerint a lakosság 75%-a 

támogatná a 20 mérföld/órás zónák kiterjesztését lakott területeken – 2010-től pedig az Útbiztonsági 

Stratégia részeként ezen sebességet kívánják sztenderd sebességkorlátozásnak beállítani minden városi 

területen. Bár nem vártak a sebességkorlátozástól jelentős eredményeket (a legtöbb városban ekkor is 

már 24 mph volt a megengedett legnagyobb sebesség), azonban egy Portsmouth-ban végzett vizsgálat 

szerint az összes forgalmi ütközések száma 21%-kal esett vissza, míg a sérüléssel járó balesetek száma 

22%-kal csökkent. A Portsmouth-i példát ezek után több további város is követte. Fontos leszögezni, 

hogy a fentiek a 20 mph sebességkorlátozásra vonatkozik, melynek fizikai megjelenése pusztán a 

sebességkorlátozás mértékét jelző forgalmi tábla. Ezzel ellentétben a 20 mph zónák fizikai megjelenése 

magában foglalja a közúti küszöböket, fekvőrendőröket, sorompókat, útszűkítő felszereléseket. A 

kiterjesztett 20 mph zónákat alkalmazó városokban a balesetben megsérültek száma jelentősen csökken 

(ezt már a ’90-es években megállapították), például egy 2008-as felmérés szerint Londonban a 20 mph 

zónák bevezetése után ezen területeken a sérülések száma 45%-kal, a halálesetek vagy súlyos sérülések 

száma pedig 64%-kal esett vissza.  

 

Az NCS megújítása 

Más, változatos kezdeményezések és közpolitikai váltások közepette az NCS (pontosabban a Közlekedési 

Minisztérium Fehér Könyve) is új célokat tűzött ki maga elé. Míg a 2002-ig megduplázott kerékpáros-

számot, valamint 2012-ig tervezett megnégyszerezést elvetették, az új tízéves terv szerint 2010-ig 

háromszorosára kell növelni a kerékpárosok számát. Fontos itt megemlíteni az NCS kialakuló 

struktúráját. A Stratégia működését felügyelő, vegyes tagságú National Cycling Forumot 2001-ben a 

kisebb tagságú National Cycling Strategy Boardra (NCSB) cserélték, és megalakították a Cycling Projects 

Fundot (Kerékpáros Projekt-Alap), kétmillió font kezdőtőkével, mely pár év alatt több mint 300 helyi, 

kisléptékű kezdeményezést finanszírozott. A Boardnak innentől kezdve az Angol Regionális Kerékpáros 

Fejlesztési Csoport (ERCDT) jelentett, akiknek feladata az NCS véghezvitelének gyorsítása volt, a 

legmegfelelőbb gyakorlat terjesztésével. A CTC ezzel párhuzamosan megalakította Helyi Hatósági 

Értékelési Projektjét, amelynek célja a kerékpározást fejlesztő legmegfelelőbb brit környezetbe ültethető 

modell megtalálása mellett egy olyan hálózat létrehozása volt, mely széleskörű képzettségével és 

tapasztalatával segítheti egyes részeinek feladatait.  
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A Bringázó Anglia (Cycling England) elindítása 

 

2004-ben az NCSB „Bike for the Future” kiadványa meghatározta azon szervezeti és finanszírozási 

intézkedéseket, melyek felélesztheti az NCS-t. Az NCSB végrehajtó ágát Cycling England néven 

leválasztották, és egy kormánytagokból álló irányító testületet állítottak élére, mely a finanszírozási 

feltételeit biztosítja. Az átszervezés indítéka a több irányból is érkező kritika volt. Ezek közül egy 2005-ös 

áttekintés eredményként a csökkenő fejenkénti letekert mérföldszámot állapította meg, (per év), 

melynek okát a helyi hatóságok különböző helyzetében és ezt tekintetbe nem vevő NCS-ben látták, 

melynek helyi stratégiára történő átültetése nem vette figyelembe a – többek között – földrajzi 

különbségeket. A kritika kitért a helyi hatóságokra, melyek továbbra is háttérbe sorolták a kerékpáros 

közlekedés elősegítését, méghozzá más közlekedési fejlesztések javára. Az áttekintés szerint a 

kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére célzott összeg továbbra is jóval más európai országok azonos 

költsége mögött áll. Ráadásul egy központi irányvonal helyi hatóságokra kényszerítése sem teljesül, 

mivel szembemenne az általános, szubszidiaritást favorizáló kormányzati tendenciáknak.  Az új 

megközelítés célja olyan helyi fejlesztések keresése volt, melyek megvalósítása kihívás, azonban 

realisztikus. A rendelkezésre álló költségvetési összegek helytelen felhasználását is számba vette – ebből 

a szempontból annak ellenére, hogy az NCN kerékpárútjain a forgalom 10%-kal növekszik évente, az 

utak száma a folyamatos központi támogatás ellenére nem növekszik. A helyi hatóságok tehát vagy 

helytelenül használják fel a kapott összegeket, vagy rosszul, kevésbé fontos célokra költik. A megoldást a 

támogatók szélesebb merítésében véli felfedezni, Ezzel a Közlekedési Minisztérium le tudta venni a 

kerékpárutak támogatójaként egyre nagyobb összegek átcsoportosításának terhét, de azzal a 

megoldással, hogy a pusztán „közlekedési” címkét eltávolította a kerékpáros infrastruktúra fejlesztéséről 

és így egy szélesebb támogatói „vevőkör” előtt nyitotta meg a kapukat, melyek nem csak anyagi 

támogatást nyújthatnak a helyi hatóságoknak, de jóval alaposabban számon is kérhetik a megvalósítást. 

Meg kell jegyezni, hogy a megoldás szembement más, nemzetközi trendekkel (Hollandiában ekkor szinte 

kizárólag a központi költségvetés közlekedésre elkülönített állományából fizették a kerékpáros 

infrastruktúra fejlesztését). 
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A Cycling England tehát megszületett és 2005-től hivatalosan is jelentéseket készített egy kormányzati 

bizottságnak, mely tagjait vegyesen delegálta az Egészségügyi; Kulturális, Média és Sport; Gyermek-, 

Iskola- és Családügyi; Környezetvédelmi; Élelmezési és Agrár-; valamint Közlekedésügyi Minisztériumok. 

A projekt „több kerékpáros, biztonságosabban, gyakrabban” hívószavakkal rendelkező vízióját 5 millió 

fontos kezdőtőkével támogatták (jóval kevesebbel, mint a NCSB 70 millió fontos ajánlata). 2008-ra a CE 

hároméves büdzséje 140 millió fontra növekedett, köszönhetően az Egészségügyi Minisztérium új, 

elhízottságot megelőzni kívánó kampányának. Ezt párhuzamba állítva az Autópálya-ügynökség 2008-as, 

alig több mint 6 millió fontos, stratégiai úthálózatra elkülönített büdzséjével érezhető, hogy a 

kerékpáros-ügy kiterjesztése a közlekedésnél szélesebb területekre financiálisan sikeres lett. 

Költséghatékony kerékpározás 

A megnövekedett bizalomra rászolgálni kívánván, a kerékpáros szervezetek a költséghatékonyságot 

tűzték zászlajukra – így, ha alacsonyan tartott költségekkel sikerül látványosan növelni a kerékpárosok 

számát, további, szakpolitikai juttatásokra is számíthattak. 2008-2012-es tervezetük szerint a 

kerékpározásra költött minden font 3-4,5-szeresen fog megtérülni. A stratégia tehát a kifizetődésre 

helyezte a hangsúlyt – más tervekkel ellentétben, mely a kerékpározás hatékonyságát minőségi 

szempontok szerint értékeli, a CE financiálisan számszerűsíthető, így vitathatatlanul bátrabban 

támogatható projektként adta el magát. Jelentésében a CR kijelentette: a kerékpározás teljes haszna 

3.2-szerese a költségeknek, sőt, konzervatív számítások szerint is egy 20%-os növekedés a kerékpáros 

utazásokban 2005 és 2015 között 500 millió font megtakarítást jelent. Más számítások még ennél is 

messzebb merészkedtek –a WHO számításai tízszer ekkorára, kerékpárosonként 590 fontra teszi az éves 

megtakarítást – más szóval akár egy 10000 fontos befektetés is megtérül, ha ennek következtében csak 

egy új személy használ kerékpárt a projekt ideje alatt. A Leeds University és a University of Bolton 

kutatói egy 2006-ban megjelent tanulmány szerint pedig a megtérülés húszszorosára jutottak – azaz egy, 

a kerékpározás népszerűsítésére/fejlesztésére költött font húsz fontnyi megtakarítást jelent a jövőben.  

Bár a költséghatékonysággal a kerékpáros kampány támogatói ráleltek a kormányzat 

megszólíthatóságának gyengéjére, a hozzáállás önkéntelenül is feszültségeket szül. Ugyan a társadalom 

hasznáról lehet értekezéseket írni, politikai elkötelezettség is szükséges ahhoz, hogy ezen hasznoknak és 

jövőbeli felhasználásuknak elkötelezett támogatójára akadjanak. Vice versa: bár a különböző 

vállalkozások, melyek egy egyre kompetitívebb és költségérzékenyebb környezetben léteznek, 
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támogatnák a kerékpározás fejlesztését, mint költségmegtérítő vállalkozást, azonban a haszon 

változatos formái és hosszútávú jellege miatt mindez nehezen bizonyítható. 

 

Az LTP2 folyamat 

A helyi hatóságok által megtervezhető, ún. LTP-k első megbízási ideje 2006 közeledtével a lejárás 

határán állt. Az idő elteltével szükséges volt az LTP-k első körének „valóság-ellenőrzésére”, mivel itt a 

helyi hatóságokra volt bízva, bevonják-e a kerékpáros szervezeteket a tervezési folyamatokba. Szükség is 

volt erre, a CTC első Éves Fejlődési Jelentésében leszögezte, a helyi hatóságok által készített tervezetek 

gyakran vázlatosak, sőt, irreálisak voltak ahol a prioritások könnyen felcserélődtek. Míg a Közlekedési 

Minisztérium véleménye szerint az LTP-k voltak az eszközök arra, hogy a központi kormányzat egzakt 

utasításokat adhasson a helyi hatóságoknak (így a kerékpáros utak megduplázása lett volna az 

elkövetkezendő LTP-k egyik fő prioritása), addig a CTC ellenérzését fejezte ki azzal szemben, hogy a 

kerékpárhasználat csökkenésének kizárása is kielégítő minimum sztenderdként van kezelve. Az LTP2-k 

célkitűzései nem csak kevésbé voltak ambíciózusak a 2001-es kitűzött céloknál, hanem jellemzően a 

minimumra szorítkoztak – a helyi hatóságok kétharmada célként a kerékpárhasználat évi 0.1-5% közötti 

növekedését jelölte meg (további 13% 0 százalékpontos növekedést irányzott elő).  Az LTP2-k 

kidolgozását tovább nehezítette, hogy az új időszakban 138 millió fonttal kevesebb költségvetési eszköz 

lett előirányozva a tervezetek megvalósítására (bár a közlekedési büdzsé növekedett), valamint az LTP2-

kön keresztül a továbbiakban nem voltak támogathatóak az olyan, közvetetten kapcsolódó célok, mint 

az iskolába/munkahelyre történő közlekedés szervezése, az utazástudatossági kampányok, vagy a 

kerékpáros képzés, és ezekre helyi szinten kellett forrást keresni. A helyi hatóságoknak kiadott irányelv 

azonban az alternatív közlekedés támogatásainál közlekedési szempontból a busz-járatok kapcsolódási 

hiányosságait jelölte meg prioritásként, a kerékpárosokat (vagy gyalogosokat) érintő közlekedési 

nehézségek megoldása, ezen alternatív közlekedési módszerek fejlesztése azonban nem szerepelt a 

tervezetben. Összességében az LTP2 tervezetek elmaradtak ambíciójukban a megelőző időszakétól, 

hiányosan maradt a felelősségi kérdés, a támogatások mértéke és a végrehajtási mechanizmusok, 

vlamint nem vették figyelembe olyan tényezőket, melyek nem csak a közlekedésfejlesztés kérdéskörét 

érintik – mint a klímaváltozásra gyakorolt hatások, vagy a közlekedés szerepe az egészségügyi és szociális 
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kirekesztésben. Az LTP3 már közép-hosszútávra készített tervezeteket irányoz elő, valamint a 

támogatásoktól függően folyamatosan frissítendő végrehajtási terveket.  

„Puha és okos” mérések 

Az új évszázad tehát láthatóan a számszerűen is mérhető infrastruktúra-alapú fejlesztésekről áttette a 

hangsúlyt a puha és okos intézkedésekre – mint marketing, képzettség-fejlesztés, illetve az ún. 

„láthatatlan infrastruktúra (sebességkorlátozás, sávmegosztás, dugódíj, stb.).  A váltást alátámasztotta a 

2004-ben megvalósításra ítélt projekt, a Fenntartható Közlekedés Bemutató Városok program 

(Sustainable Travel Demonstration Town), mely során három város kapott 5 éven keresztül jelentős 

támogatást az „okos” közlekedési megoldások gyakorlatba ültetésére. Mindhárom város sikerrel vitte 

véghez a kísérletet, különböző megoldásaik (közlekedéstudatosság-képzés, utazástervezés, iskolai és 

munkahelyi utazási tervek, a gyalogos és kerékpáros közlekedés promótálása) hatásra a 

személygépjármű-forgalom csökkent, és más, alternatív módok váltak jelentőssé, mindez pedig 

megtérítette a belefektetett pénzügyi energiát.  A CE Cycling Demonstration Town programja már 

speciálisan a kerékpározás támogatására jött létre. Az országos szinten átlagosan 1 font per fő éves 

kerékpározás tudatosítására költött költségvetési összeg tízszeresét, lakosonként 10 fontot „kaptak” a 

városok évente, ennek eredményeként pedig 2009-re 27%-os növekedést tudtak elérni a kerékpározás 

mértékét illetően. A sikereket követően 2008-ban 11 újabb város nyerte el a címet, valamint egy a 

Cycling City titulust, melyek szintén költségvetési támogatásra lettek így jogosultak.  

 

Iskolák és munkahelyek 

Az iskolába vagy munkahelyre célzott növekvő gépjárműhasználat megfékezése érdekében 2003-ban 

elindult a Travelling to School (Utazás az iskolába) kezdeményezés, mely minden angliai iskolának 

kötelezővé tett egy iskolai utazási tervezet elkészítését. A cél eléréséhez megszületett a „Bringázd le” 

program, mely 40 angliai iskolában oktatta a helyes, szabályos és ajánlott kerékpárhasználatot. 

Ugyanebben az évben, 2004-ben született meg a Kapcsolatok az Iskolákhoz (Links to Schools) projekt, 

mely az iskolákat és környezetüket kívánta becsatolni az NCN-be. Megkezdődtek továbbá a Bringázz az 

iskolába és a londoni iskolai utazási terv-projektek.  
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2006-ban született meg a máig aktív kísérlete a CE-nek, a Bikeability kampány, melynek célja minél több 

fiatal számára a kerékpározás megtanítása és annak használatára történő ösztökélés – előbbinek nem 

titkolt és várt eredménye volt, hogy bárki, aki kerékpárra száll, rövid időn belül juthasson „éles” forgalmi 

tapasztalathoz. A részletesen kidolgozott rendszerben 2-es és 3-as szinten lehet aktív, közúti gyakorlatot 

szerezni. A CE új, „Bike Club (Kerékpáros Klub) kezdeményezése kerékpáros klubokat és kerékpározási 

lehetőségeket kíván szervezni azoknak, akik igénylik.  

2009-re hozzávetőlegesen 25000 alkalmazott dolgozott a Cycle to Work kezdeményezéshez (így 

összesen 120000 kerékpárt vásároltak). 

London 

Miben különbözik a brit főváros az Egyesült Királyság más területeitől? A központi kormányzat 

Londonban a közlekedési szakpolitika megalkotását és megvalósítását átruházta a polgármesterre. A 

2008-9-es választási évben az akkori polgármester, Ken Livingstone 62 millió fontot irányzott elő a 

gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztésére (ez ötszöröse az öt évvel korábbi összegnek), és egy 

nagyléptékű kerékpárbérlési és ingázó kerékpárútvonal-építési tervet jelentett be. Az őt követő Boris 

Johnson továbbment: 55 millió fontot irányzott elő, azzal az ígérettel, hogy a következő évben az összeg 

megduplázódik. 

A Cycling in London projekt 2000 óta folyamatosan növekedett, akár éves 91%-os hatásfokkal is. A 

kerékpáros utazások száma 2009-ben meghaladta az 500.000-es számot is. A nagymértékű fejlődés okai 

között fel kell sorolni az LCC mellett a buszsávok kerékpárosok általi használhatóságát, de az átlagosan 

igen alacsony forgalmi sebességet, amelyet London belső kerületeiben el lehet érni személygépjárművel. 

Ezzel párhuzamosan komoly növekedés volt érezhető a tömegközlekedési eszközök használatában is – 

2007-ben több mint egymillióan léptek be a város területére tömegközlekedéssel, mely ekkor már 

kilencszerese a magáneszközzel (személygépjármű, taxi, bicikli, motorbicikli) belépőknek. A kerékpárral 

érkezők aránya is erősen javult – az 1998-as 15:1 arány (minden tizenötödik személygépjárművel 

érkezőre jutott egy kerékpáros érkező) 2008-ra 3:1-re lett lefaragva. Éppen ezen gyors, pozitív 

változások miatt lett politikai szempontból fontosabb kérdés a londoni kerékpározás témaköre. Egy 

2007-es, The Evening Standard újság által „Biztonságosabb Kerékpározás” kampány részeként az újság 

megalkotta a kerékpárosok chartáját, melynek pontjai: 

I. Valódi kerékpáros úthálózat Londonon keresztül 
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II. Jobb kerékpárutak, rendes elválasztósávval 

III. Speciális leállósávok kerékpárosoknak 

IV. Teherszállító járművek felszerelése kerékpárosokat detektáló tükrökkel 

V. Minden busz- és teherszállító sofőrnek speciális kerékpáros-tudatos képzés 

VI. Kerékpáros-barát utak: kevesebb egyirányú rendszer 

VII. Több kerékpár-parkolási lehetőség 

VIII. Kemény rendőri fellépés a kerékpártolvajokkal szemben 

IX. A Temze-hidak biztonságossá tétele 

X. Figyelemfelhívó kampány az önmagukat foglalkoztatók számára, a letekert kilométerek 

utáni adómentességre 

XI. Jobb kerékpár-vonat-busz koordináció (pl. parkolási lehetőség az állomásokon 

XII. Minden gyermek (és igénylő felnőtt) számára kerékpáros képzés 

 

Az évek óta fennálló közhangulatot meglovagolva Boris Johnson polgármester 2009-ben kerékpáros 

„forradalmat” hirdetett, melynek végső célja a kerékpáros közlekedés mértékének megnégyszerezése 

2025-re. Eszköze a Kerékpáros Szupersztráda projekt volt, mely a korábbi LCN (London Cycle Network) 

és LCN+ programok által megalkotott infrastruktúrát kívánta továbbfejleszteni. Az LCN keretén belül 

közel 3000 kilométernyi sugárirányú és körutat kerékpáros útvonalat alkottak. Az 1994-es 

kezdeményezésű projektben mind a központi kormányzat, mind a 33 helyi hatóság részt vett, s az 5 évre 

tervezett projekt hamarosan 10 éves időkeretet és újabb célokat kapott. Az elkészült utak minőségi 

különbségeit kívánta eltörölni a 2002-es LCN+ projekt, amely mindössze 900 kilométernyi, azonban 

stratégiai fontosságú útvonal fejlesztését és minőségi megújítását tűzte ki célul. Az LCN+ azonban 

megbukott, a fejlesztések nagyon lassan haladtak, így 2008-ban a polgármester megvonta a további 

finanszírozást. A fókusz eddigre már így is a beharangozott szupersztrádákra került, melyek a külső és 

belső kerületek gyors, könnyed összekötését tűzte ki célul. 

A Barclays Cycle Hire kerékpárkölcsönző rendszer 2010 júliusában nyitott meg a regisztrált felhasználók, 

decemberben pedig az alkalmi használók számára. A cél bevezetésével napi plusz 40.000 kerékpáros 

utazást kívánt generálni a városvezetés. Novemberre már 5000 elérhető kerékpár várta a felhasználókat 

344 állomáson.  

További kezdeményezések is napvilágot láttak, változatos sikerrel. A „Biking Boroughs” (Bringázó 

Kerületek) projekt évi 25000 fonttal támogatta az egyes kerületeket – jellemzően azonban ezt az 
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összeget tudományos tanulmányok/jelentések készítésére célozták elő, így fejlesztéseket nem, csak a 

hasznos gyakorlatok összegyűjtését tudták ezzel erősíteni. A Cycle Fridays (Kerékpáros Péntekek), 

azonban sikeresen célzott meg új, potenciális kerékpárosokat. A kensingtoni és chelsea-i tanácsok 

döntése az egyirányú útszakaszok kerékpárosok számára kétirányúvá tételéről pedig sokat segített a 

kerékpáros közlekedés praktikusabbá, biztonságosabbá válásában. 2008 végére London 7 fontot költött 

fejenként évente a kerékpározás előmozdítására, mely, bár európai összevetésben továbbra is alacsony 

összeg, az Egyesült Királyság más területeihez képest már jelentős. 

Kerékpározás és a társadalmi befogadás 

A központi kormányzat a 2000-es évek második felében ismerte fel, hogy a kerékpározás nem pusztán 

egészségügyi, környezetvédelmi, vagy közlekedési ügy, de csökkentheti a társadalmi kizártságot, 

növelheti a lehetőségek számát a társadalom minden csoportja számára, kortól, nemtől, bőrszíntől vagy 

éppen anyagi helyzettől függetlenül. A CTC Jótékonysági Alapítványa 2007-ben 6.3 millió fontot nyert 

lottófinanszírozásból, mellyel támogathatta projektjét, amely keretében a kerékpározást olyan 

társadalmi rétegeknek kívánták bemutatni, akik kisebb valószínűséggel végeznek fizikai gyakorlatokat 

illetve választják a kerékpározást megfelelő közlekedési formának. Hasonló célokat tűzött ki maga elé a 

Community Cycling Fund for London (Közösségi Kerékpározási Alap Londonért – CCFFL), mely kisebb 

összegeket garantál olyan közösségi projekteknek, mely a kerékpározás élményét igyekszik terjeszteni. 

Támogatási céljai között szerepel a gyakorlatlan, vagy egykori kerékpárosok önbizalmának helyreállítása 

Londonban, a kerékpáros közösségben alulreprezentált csoportok (mint a nők, gyermekek, etnikai 

csoportok, fogyatékossággal élők) felé segítő kéz nyújtása, a kerékpározáshoz hozzáférés könnyebbé 

tétele olyan csoportok számára, akik a lehetőségek korlátozottan állnak rendelkezésre – anyagi korlátok, 

felszerelés, képzettség, információ vagy önbizalom hiánya alapján. Emellett természetesen részt vesz a 

nem kizárólag kerékpározásról szóló helyi kezdeményezésű projektekben, illetve pozitív üzenetekkel 

támogatja a kerékpározás státuszát a közösségen belül.  

Egy új korszak kezdete? 

A 2010-es kormányváltást radikális változások követték. A Közlekedési Minisztérium megszüntette a 

sebességmérő kamerák vásárlását előirányzó alapot, illetve a nemzeti parkolási irányvonalat, mely olyan 

parkolódíjat szabatott meg a helyi önkormányzatokkal, mely képes más típusú közlekedési módokra 
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sarkallni a gépjárműhasználókat. A kerékpáros közlekedés fejlesztésének finanszírozását egy 5 év alatt 

560 millió font alappal működő pénzalap kezeli, melyhez az egyes helyi önkormányzatok pályázhatnak 

finanszírozásért. 

A 2010-2013-as időszakban a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése lelassult 

A 2013-as Spending Review keretében a kormányzat jelentős befektetést jelentett be a közlekedési 

hálózatokba, tükrözve ambícióját és hosszútávú elköteleződését a forgalmi torlódások megoldása, a 

fejlesztések lehetővé tétele és a növekedés támogatása mellett. A kerékpározásba történő befektetés 

kulcsfontosságú a szélesebb program számára, melynek célja a globális gazdaságban betöltendő, 

hatékony versenyképességi szerep fenntartása. A bejelentett 114 millió font befektetés célja minél több 

embernek lehetőséget adni a biztonságos és magabiztos kerékpározáshoz az ország minél szélesebb 

területein. A támogatás bejelentése mellett a kormány kijelentette, elkötelezett a kerékpár-biztos 

útszakaszok, a növekvő iskolába kerékpározó gyermekszám és egy esetleges távolsági kerékpárút 

megalkotása mellett.  

A 2012-es év során jelentős növekedést látott a Cycle to Work programba regisztrált munkavállalók, a 

kerékpárvásárlások és a helyi kerékpáros eseményekben résztvevők számában. 

Nemzeti szinten ugyan a kerékpározás az összes megtett út 2%-át teszi ki, azonban jelentős 

mennyiséggel növekedett a kerékpárral megtett utak száma. Leglátványosabb eredménye London, ahol 

egy évtized alatt 79%-kal növekedett a kerékpáros utak száma, ha pedig Közép-Londonra fókuszálunk, a 

változás még nagyobb (173%-os emelkedés).  

A bejelentett fejlesztés lehetővé teszi, hogy az ország anyagilag is kihasználhassa a kerékpározás iránti 

növekvő érdeklődést és országos szinten idézhessen elő egy nagy ugrást a kerékpározás szintjén. A 

támogatások kiutalása igyekszik megteremteni azt az egyensúlyi állapotot, mikor a kerékpározás 

előnyeit kerékpárosok és nem kerékpárosok egyaránt élvezhetik. A gépjárműhasználók érezhetik a 

torlódások és forgalom csökkenését, köszönhetően a forgalmi szereplők szétválasztásának, a gyalogosok 

a kerékpáros infrastruktúra mellett saját útszakaszaik fejlesztésére is lehetőséget kapnak, a helyi 

vállalkozások és főutcák pedig a boltok és szolgáltatási egységek könnyebb elérhetőségének örülhetnek. 

A cél realizálásához fenntartható vezetésre, együttműködésre és innovációra van szükség a kormányzat 

minden szintjén, valamint a szektorok között egyaránt. A megállapodások létrehozásához az 

érintettekkel közösen kívánnak a kormányzati szereplők összeállítani egy átfogó végrehajtási tervet. 
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A kormány emellett 2013-15 között 77 millió fontos összeggel támogatott 8 várost, hogy támogassák a 

kerékpározás fejlesztését a helyi gazdaság növelése, a légszennyezés csökkentése és a lakosok egészségi 

állapotának javítása érdekében. Az összeg meghaladta a korábban elért személyenkénti maximum 10 

fontos összeget, ráadásul a helyi önkormányzatok további 42 millió fonttal támogatták a programot. A 

befektetések célszámát az egyes városok helyi viszonyainak beszámításával határozták meg, így 

születhettek olyan különbségek, mint a 2023-as évre kitűzött 40%-os részesedése a kerékpározásnak 

Oxfordban, s ugyanekkorra pusztán 5%-os részesedés Birminghamben. A felhasználható összegre több 

város is a belső kerékpárhálózat fejlesztésével pályázott, melynek integráns része a munkahelyre és 

iskolába kerékpározók támogatása, különösen a biztonságos kerékpáros létesítmények létrehozása, 

mely a kevésbé tapasztalt kerékpárosoknak – mint a fiatalkorúak – is segítséget nyújt. 

A kerékpározás biztonságának biztosítása továbbra is fontos feladat. Ugyan az 1980-as évek óta a halálos 

vagy súlyos sérülést eredményező (KSI) balesetek száma megfeleződött, a kerékpárosok 48%-a és a 

kerékpárt nem használók 65%-a továbbra is úgy gondolja, veszélyes tevékenységről van szó. A 

kerékpározás arányának növelése érdekében – kiemelten az ifjabb korosztály esetében – tehát szükség 

van kerékpárbiztos útvonalak létrehozására. Különböző eszközökkel érhető ez el, úgy mint 

● Kerékpárosokkal közösen megtervezett fejlesztések; 

● Forgalommenedzsment, mely a kerékpáros úthasználók igényeit is figyelembe veszi; 

● Megfelelő, előzetes képzés nyújtása kerékpárosok számára; 

● A legújabb megoldásokkal az infrastruktúra-fejlesztés korábbi hibáinak kijavítása; 

● Kereszteződések biztonságossá tétele kerékpárosok számára; 

● A közös úthasználat közlekedési kultúrájának elterjedésének ösztönzése – erre példa a 

2012-es THINK! (Gondolkodj!) kampány, melyben kifejezetten kerékpárhasználókra célzott 

üzeneteket fogalmaztak meg a forgalom többi szereplője számára. 

A központi kormányzat által biztosított források mellett olyan eszközök is segíthetnek a kerékpározás 

biztonságosabbá tételében, mint a nem megosztott, hanem teljesen független kerékpárutak építése. 

Fontos emellett az egyes helyi önkormányzatok együttműködése, a helyes gyakorlatok megosztása 

egymással, hogy valóban országszerte azonos elvárások szerint készülhessen el a kerékpárosokra nézve 

biztonságos infrastruktúra. A kerékpározás biztonságosságát tovább hangsúlyozva a helyi hatóságok 

szabadabb kezet kaptak olyan forgalmi kérdéseknél, melyek segíthetik a gyakorlatlan kerékpárost – mint 

a kereszteződéseknél tükrök kihelyezése, a kerékpárosok kivétele behajtani tilos jeleknél, vagy a 20mph 

sebességkorlátozás gyakoribb implementációja.  
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A Bikeability kiterjesztése 

A 2013-as bejelentések között szerepelt a Bikeability további támogatása. Mivel a program 

gyermekeknek tanítja meg a biztonságos, magabiztos és hozzáértő kerékpározás módszerét, jelentős 

szerepe van egy új kerékpáros generáció felnevelésében. 2013 márciusáig több mint egymillió gyermek 

részesült Bikeability képzésben és további 600000 képzése van tervbe véve 2015 végéig. A felmérések 

szerint ráadásul a Bikeability eredményeket hoz. A programban résztvevő gyermekek 86%-a nagyobb 

biztonságban és magabiztosabbnak érzi magát, a szülőknek pedig 87%-a biztosabb abban, hogy 

elengedheti gyermekét kerékpározni, ráadásul további vonzata a programnak a megnövekedett iskolába 

is kerékpárral járók száma. A kormányzat ezen eredmények miatt továbbra is támogatni fogja a 

Bikeability programot, és arra számít, a 2015/16-os évek alatt további negyedmillió gyermek részesülhet 

kerékpáros képzésben. 

Kerékpárral az iskolába 

2010/11 fordulóján az 5-15 év közöttiek 2%-a használt kerékpárt iskolába menet. Persze ez az arány 

helyi szinten széles sávban változik – a Bikeability programot elérhetővé tevő iskolákban ez a szám 

gyakran az országos átlag kétszerese, míg a kerékpározást aktívan propagáló iskolákban az összes utazás 

akár 25%-a is történhet kerékpárral. Ezt a területet továbbra is szükséges kihasználni – az iskoláskorúak 

közel fele szeretne kerékpárt használni iskolába menet.  

Ezt szeretné ösztönözni a központi kormányzat is – az új infrastrukturális beruházások és a Bikeability 

támogatása mellett az ekkor létrehozott nemzeti School Awards Scheme, melyek elismerik azon 

iskolákat, akik kiválót nyújtottak a kerékpározás és gyaloglás támogatásában. A teljes Egyesült 

Királyságbeli kerékpáros közösség – a Kerékpáros Szövetség vezetésével – jelezte támogatási szándékát 

a projekthez. 

 

A Bikeability alapjai 

A Bikeability programot a Cycling Englanden keresztül indította a Közlekedési Minisztérium még 2007-

ben. A rendszert egy Nemzeti Sztenderd támasztja alá, mely meghatározza azokat az eredményeket, 

melyeket a képzetteknek el kell érnie a kurzus sikeres teljesítéséhez. 
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A Bikeability és a Nemzeti Sztenderd három szintből épül fel. Első szint: megtanítja a képzetteknek az 

alapvető kerékpár-irányítási jártasságokat terepen kerékpározáshoz. A második szinthez már úttesten 

gyakorolnak, ahol a képzettek megtannulják az úttesten kerékpározás alapjait, a harmadik szinten pedig 

már fejlettebb forgalmi kerékpáros jártasságokat sajátíthatnak el.  

A képzések jelentős többsége 9-11 éves (5-6. osztályos) tanulóknak lett tartva, de már működik egy 

kevésbé látogatott képzési osztály, a 12 éves korosztály számára.  

A Minisztérium a Bikeability alakulása óta támogatja a gyermekek képzését. A finanszírozást a 

helyi  hatóságokon keresztül, vagy az Ifjúsági Sportalappal közösen lehetett elérni (a Sportalapok 

iskolacsoportokat takarnak, melyeket egy „Iskolai játékokat” szervező vendéglátó iskola koordinál). A 

támogatás mértéke 40 font gyermekenként – ebből egészen a második szintig meg lehet szervezni a 

képzést. A teljes támogatási összeg a 2007-es hárommillió fontról tizenegymillióra emelkedett 2012-re, 

ekkorra már a kezdeti 35 helyett több mint 100 helyi önkormányzat fért hozzá a támogatáshoz. 

 

Az iskolába biciklizés részarányának változása. 

Az Egyesült Királyság iskoláinak minden ősszel el kell végezniük a School Census felmérést, mely egy fajta 

általános, életmódbeli és tanulmányi részekből összeálló kérdőív az iskoláskorúak számára. Ezen 

kérdéssorban a kerékpárhasználatra vonatkozó kérdések is előfordulnak. Fontos azonban, hogy – bár 

egyszeri elemzéseket készíthetünk a kapott adatokból – a mintavétel és a válaszadás bizonytalansága 

miatt gyakran torz eredményeket kapunk. Az iskoláskorúakra vonatkozó, kézfeltartással 

megválaszolandó kérdésekre ugyanis gyakran érkezik torz válasz, akár személyes okokból (baráti 

társaságok hasonlítani akarnak egymásra és így ugyanakkor teszik fel a kezüket), akár bizonytalanságból 

(bár leggyakrabban nem autóval viszik iskolába, a kérdésfeltevés reggelén mégis az történt, így 

megzavarodott). 

A táblázat alapján látható, az összes iskolás gyermek között, azok aránya, akik kerékpárral járnak 

iskolába az évek során alig történt változás. Az 5-10 éves korosztályban alig több mint 1%, a 11-15 éves 

korosztályban alig több mint 3% használ kerékpárt iskolába menet. Az összes iskolába történő 

kerékpáros utazás mérőszámában nem történt jelentős emelkedés 2006 óta, a számok stabilak 

maradtak – melyek azonban a fent már részletezett mintavételi vagy adatgyűjtési hiba is lehet. 



 

43 
 

 

Referenciaként az alábbi táblázat bemutatja, a személyenkénti évenkénti kerékpárutak száma is 

csökkent 2006 és 2010 között 

 

 

A Bikeability megvalósítása 

A minisztériumi támogatás megnyerésének feltételeként a helyi hatóságok és az iskolai játékokat 

szervező vendéglátó iskola felkérést kap arra, hogy adatokat szolgáltassanak a területükön minisztériumi 

támogatással Bikeability képzésben részesített tanulókról. Az évenként gyűjtött adatokat korcsoportok 

szerint kellene megadnia a jelentéstevő intézményeknek, bár kevés támogatott intézmény ad valóban 

ennyire részletes jelentést. A leadott, részletes jelentésekből azonban az kiderül, hogy az oktatott 

gyermekek 31%-a ötödikes, 60%-a hatodikos és 8%-a hetedikes. 

Az adatgyűjtés azonban rendelkezik némi problémával – azon önkormányzatok, melyek nem igényeltek 

minisztériumi támogatást, vagy ahol a támogatás csupán kiegészítője a helyi szinten összegyűjtött 

forrásoknak, nem kerülnek bele tiszta formájukban a minisztériumi adatbázisba. 
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Korosztályi információt körülbelül minden harmadik önkormányzat tudott szolgáltatni – éppen ezért a 

szerzett adatok csupán jelzésértékűek 

Fontos észrevenni a különbséget a Bikeability programban résztvevő és részt nem vevő iskolák között. Az 

összegyűjtött adatokat a 2013-as Cycling to School: Bikeability Data Report címmel ellátott jelentés 

elemzi. A tanulmány példát hoz a fenti külnöbsége, méghozzá Hertfordshire három középiskoláját, 

melyek a program kezdete óta lehetőséget biztosítanak tanulóinak a képzéseken való részvételre. Az 

eredmény nem is marad el, a program első négy évében megkétszereződött az iskolába kerékpárral 

járók száma. Az alábbi táblázatban szerepelnek az évről-évre történő változások Hertfordshire 

iskoláiban. 

 

 

 

Összehasonlításképpen alább látható egy táblázat azon iskolákról, ahol nem volt lehetősége a diákoknak 

részt venni a Bikeability képzéseken, tehát nem szembesültek a tudatos, biztos kerékpározást 

elmagyarázó módszerekkel. A táblázatból könnyedén kiolvasható, hogy az évek során jó esetben látható 

minimális emelkedés, illetve stagnálás a kerékpárt használó diákok között, a jellemzőbb alapvetően a 

kerékpárhasználat fokozatos csökkenése.  
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Az összefüggéseket a jelentés az alábbi grafikonon ábrázolta. A grafikonon látható, hogy mindazok az 

iskolák, melyek legalább egy évnyi Bikeability képzést biztosítottak tanulóik részére, emelkedő 

tendenciát teremtettek a kerékpárhasználók arányában 
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Konklúziók 

Az Egyesült Királyság fent bemutatott példája a kerékpáros szakpolitikák „állatorvosi lova” is lehetne – a 

sokszor, sokféleképpen megközelített (gyakorlatilag bármilyen, máshol sikerrel megvalósított) megoldás-

kísérletek bevezetése rendre újabb és újabb problémákkal szembesültek, fontos tehát levonni az 

Egyesült Királyság kerékpáros szakpolitikáit egészen a 2010-es évekig sújtó hiányosságokat. 

A legfőbb hiány, ahogy azt fentebb is megállapítható, a központi akarat teljes hiánya, vagy éppen csak 

tanácsadó/iránymutató megnyilvánulása. A brit közpolitikában elfogadott, hagyományos szubszidiaritási 

modell egyes kérdésekben, melyek csak az adott község/megye területét, mástól függetlenül érintik, 

ráadásul viszonylag szerény költségvetéssel megvalósíthatóak, hasznos és fontos eszköz lehet a központi 

kormányzat kezében. A forgalmi/közlekedési politika azonban nem csak hatalmas mértékben tudja a 

rendelkezésre álló forrásokat felemészteni, de mindemellett feltétlenül szükséges a központi 

kormányzat által (szintén költségvetési eszközökből előállított) kialakított központi 

stratégia/iránymutatás, összegyűjtött nemzetközi példák, artikulált akarat , hiszen olyan területről van 
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szó, melynek szervesen kapcsolódnia kell más (szomszédos) települések és megyék azonos politikájához. 

Az Egyesült Királyságban mindez elmaradt. Bár állampolgári aktivitás révén már korán, a század első 

felében létrejöttek azok a mozgalmi szervezetek, melyeknek célja a kerékpárosok és a kerékpáros 

életmód mellett lobbizás volt, ennek állami bátorítása, támogatása hiányzott, így a huszadik század 

jelentős része a személygépjármű-forgalom kiszolgálásának megtervezéséről és megvalósításáról szólt.  

Kormányzati akarat tehát nem létezett, amely a személygépjármű-forgalom csökkentését tűzte volna ki 

céljának, sőt, az első tanulmányok is, melyek a gépjármű-infrastruktúra mérséklésére hívták fel a 

figyelmet, annak fejlesztését alátámasztandó születtek meg. Az eredmény azonban, miszerint a 

torlódásokat nem csökkenti az úthálózat további növelése, áttörést okozott a kerékpáros-lobbinak, 

hiszen megoldási javaslatként szerepelt a kerékpáros kultúra növelése, a kerékpáros életmód 

ösztönzése. Így a ’90-es évekre az Egyesült Királyság (egy időre) maga mögött hagyhatta a pusztán a 

személygépjármű-forgalmat támogató közlekedési politikáját. Fontos észrevenni, hogy a brit gyakorlat a 

továbbiakban a szubszidiaritás elve alapján kívánta meghatározni a közlekedéspolitikáját. Bár központi 

iránymutatás alapján és a központi források megnövekedésével (egyik alappillére volt a kerékpáros 

közlekedésnek, mint nem pusztán közlekedésformának, de egészségügyi, népjóléti, környezetvédelmi 

szempontnak a felismerése) születtek az egyes, kerékpáros életmódot ösztönözni kívánó intézkedések, 

azoknak a helyi viszonyokban gyakorlatba ültetése és megvalósítása továbbra is a helyi közigazgatás 

kezében maradt. Így jöhetett létre egy olyan központi stratégia 1996-ban (az NCS), melyhez a helyi 

önkormányzatok önkéntes alapon csatlakozhattak, s melynek célkitűzéseihez már az első években 

gyakorlatba ültetése után sem volt biztosítva elegendő forrás a központi költségvetésből. Hasonló 

felállásból indult az NCN (bár több eredményt tudott rövidebb idő alatt felmutatni), mely szintén 

jelentős forráshiánnyal küszködött (az egy lakosra költött kerékpárhasználat-ösztönző összeg hetede volt 

más európai országokéhoz), ráadásul a részletes, központilag megalkotott eljárásrend és iránymutatás 

hiánya következtében gyakran alacsonyrendű útszakaszok/földterületek fölötti vitába csapott át a 

Hálózat kiépítése. 

Természetesen nem szabad elmenni a birt kerékpáros szakpolitikák sikerei mellett sem. Bár ezek 

jellemzően rövidtávú sikerek, bizakodásra adhatnak okot, hiszen –ha lassan is, de – láthatóan igény van a 

kerékpárhasználat arányának felzárkóztatására. Az NCN keretén belül alig tíz év alatt több mint 10000 

kilométer kerékpárpályát sikerült kialakítani, s az európai példákat figyelembe véve a döntéshozók 

hallgattak azon elméleti alapokra, melyek a kerékpározást sikeresen ösztönző európai országokban 

hódítottak teret – mint a forgalomnyugtatási intézkedések, a „láthatatlan infrastruktúra” elve, vagy 
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éppen a kerékpársáv és kerékpárút közötti különbség felismerésének jelentősége. Hasonló céllal 

vezették be az LTP-rendszert, az NCS-sel közel egy időben, melynek első szakasza a maga nemében 

szerény sikerekkel is büszkélkedhetett – az LTP2 alacsony célkitűzései, vagy a virtuálisan nem létező LTP3 

programok azonban már ismételten teljes egészében helyi önkormányzati tervezés során születtek, így 

indokolható a nemzeti rendszer kialakításában nem érdekelt, pusztán a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó 

helyi hatóságok hozzáállása egy – látványosságához képest – magas költségű beruházások sorából álló 

fejlesztéshez.  

A kerékpárhasználatra nevelés nyertesei azonban meglepő módon a gyermekek. A brit 

közlekedésfinanszírozási rendszerben – központilag kialakított alapok, melyek támogatására egy-egy 

projekthez a helyi hatóságoknak pályáznia kell – kiemelten sikeresen szerepelt ugyanis a Bikeability 

program. A program sikerességét két fő okban kereshetjük: a múlt század második felében súlykolt 

figyelem a kerékpározás (és a közúti közlekedés általában vett) szabályaiban, (vagyis a közúti biztonság, 

mint folyamatosan szem előtt tartott szempont realizálásában) és a kerékpározás hajnalától aktív 

közösségi szerveződésben (különös tekintettel az önkéntességre). A Bikeabiliy során ugyanis évről évre 

egyre több fiatal iskolást sikerül a szabályos és biztonságos közúti kerékpáros közlekedésre nevelni, 

valamint az ország minden pontjáról jelentkeznek önkéntesek, hogy Bikeability trénerként segíthessék a 

fiatalok fejlődését. 

Az elmúlt fél évtized bizonyítja, hogy az Egyesült Királyság rendszere , még ha zötyögősen is, de halad, s 

reformjai, még  ha jócskán lemaradva nyugat-európai azonos rendelkezéseitől, de sikeresen 

megfogannak. 2010-től ugyanis folyamatosan emelkedik a kerékpárral közlekedők száma, s ez a 

tendencia egyaránt eredménye a központi akarat megszilárdulásának, a központi költségvetés 

kibővítésének, s a közösségek önszervező erejének. S bár továbbra is a szubszidiarista módon 

közelítenek a kérdéskörhöz (központi költségvetés részeinek megpályázása helyi projektek által), a 

fokozatosan életbe lépő új irányvonalak, szabályozások és eljárások egy egységes, a nyugat-európai 

sztenderdeknek is megfelelő kerékpáros hálózatot és a kerékpárosokat biztonságosságával és 

kényelmességével ösztönző környezetet tudnak teremteni. 
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Hollandia 

A kerékpár használata Hollandiában továbbra is stabilan tartja népszerűségét. Máig az évente megtett 

utak egynegyede kerékpárral történik, a 7,5 kilométer alatti távolságok megtételéhez pedig a kerékpár 

egyértelműen a legnépszerűbb közlekedési eszköz (2007-ben az ilyen távú utak 34%-át tették meg 

kerékpárral). Ez a teljes éves közlekedésre is hatással van, mivel a megtett utak 70%-a 7,5 kilométer alatt 

van országos szinten - s így erős pozícióját a kerékpározás az összes megtett út arányában is megtartja 

(27%)7. Sőt, jelentős mértékben használnak kerékpárt az ennél hosszabb távok megtételéhez is (7,5 - 15 

km közötti távolságokon 15%-os az arány). 

Bár a kerékpározás láthatóan nem pusztán az iskolába járók tevékenysége, a legnagyobb arányban mégis 

az oktatási rendszerben részt vevők (iskolások/hallgatók) használják közlekedésre - az összes kerékpárt 

használók 50%-a tartozik ebbe a csoportba. 

 

Kerékpározás Hollandiában 

Hogyan lehetséges, hogy ilyen kiemelkedő számokat produkál a Holland kerékpározó-közösség (a 

következő legtöbbet kerékpározó nemzet a dán, 19%-os részaránnyal az összes megtett utazásból)? Az 

1950-es és ‘70-es évek között csökkenő kerékpáros tendenciákat figyelhetünk meg, szerte Európában. 

Legfőbb okai a személygépjárművek elterjedése, az ennek alárendelt forgalomirányítási stratégiák, 

illetve a széleskörű tömegközlekedés voltak. Az infrastruktúra-fejlesztés jellegéből adódóan is 

hosszútávon formálja a forgalmi tendenciákat (pl. útszakaszok jellege, úthálózat felépítése), így 

lehetséges, hogy sok európai városban, ahol a növekvő gépjárműforgalomnak és -tulajdonlásnak 

rendelték alá a közlekedési fejlesztéseket, máig a személygépjármű-használat a meghatározó 

közlekedési forma. 

Nem így Hollandiában. A lakosság méretéhez viszonyítva Európa legjelentősebb kerékpár-tulajdonlása 

Hollandiában valósul meg (1.1 kerékpár jut egy főre 2006-ban), itt adják el a legtöbb kerékpárt (1.2 millió 

kerékpár 2006-ban, a 16 millió fős lakosságra vetítve), ráadásul legmagasabb a kerékpár-specifikus 

üzletekben (77%-a az összes eladott kerékpárnak) eladott kerékpárok száma.  

 

                                                           
7 McKibbon (2014, p.9) 
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Biztonság 

A kerékpározás nagy aránya a közlekedésben az 1900-as évek során végig nagyszámú sérülésekkel járó 

balesetet eredményezett, mely az utóbbi években kezdett el csökkenni - igen látványosan. Míg a 

megtett kilométerek száma az elmúlt három évtizedben több mint 30%-kal növekedett, addig a 

sérülésekkel járó balesetek száma megfeleződött - a holland példa bizonyítja tehát, hogy a több megtett 

kilométerszám nem jár feltétlenül magasabb baleseti aránnyal. A feltételezést bizonyítja az a tény, hogy 

az alacsonyabb kerékpárhasználatot jegyző községek 35%-kal magasabb baleseti arányt produkálnak. A 

magyarázat több helyen keresendő. Egyrészt a magas kerékpárhasználattal a többi forgalmi szereplő 

magatartását is megváltoztatja - a kerékpárosok állandó jelenléte a forgalomban folyamatos figyelmet 

igényel más úthasználóktól, ráadásul a nagyarányú kerékpár-használat jóval több forgalmi tapasztalatot 

biztosít a kerékpárosoknak. Másrészt a magas kerékpárhasználat magával vonja Hollandiában a 

csökkenő személygépjármű-használatot, ezzel csökkentve a balesetek számát. Harmadrészt 

megnövekedett arányban van a forgalom más szereplőinek is saját kerékpáros tapasztalata (a lakosság 

80%-a legalább hetente egyszer biztosan használ kerékpárt), így első kézből ismeri a kerékpáros forgalmi 

viselkedést. Végül pedig a központi szakpolitikák illeszkednek a megnövekedett kerékpár-használat 

igényeihez, így a forgalomszabályozás gyakran priorizálja a kerékpárral közlekedők igényeit. Meg kell 

említeni a felelősség elvét: míg más európai országokban a kerékpáros alsóbbrendű 

forgalomhasználóként nagyobb felelősséggel tartozik a magatartásáért (ld. Egyesült Királyság), addig 

Hollandiában a kerékpáros veszélytelen forgalmi tényezőként van elkönyvelve, így a 

gépjárműhasználóktól van megkövetelve az alkalmazkodás az úttestet használó kerékpárosokhoz.  

 

Miért ilyen népszerű a kerékpározás Hollandiában? 

A holland Közlekedési Minisztérium véleménye szerint az ok, hogy Hollandiában ilyen jelentős számban 

kerékpároznak, egyszerű: élvezik. Emellett persze jó néhány faktor járul hozzá ehhez az élvezeti 

élményhez, nem utolsó sorban a biztonság mértéke, melyet a speciális, kerékpárosokra szabott 

infrastruktúra okoz. A biztonság mindössze egy az öt kulcskomponensből, melyek együtt alkotják a „jó 

kerékpáros infrastruktúrát”, e mellett a holland nemzeti iránymutatás azonban megköveteli a: 

 Közvetlenséget – rövid és gyors útvonalakat a kiindulóponttól a célpontig; 
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 Kényelmet – megfelelő felület, nagylelkűen beosztott úttest és kevés, más közlekedőtől 

származó akadály; 

 Vonzó kialakítást – attraktív és biztonságos környezet, zavaró szagok vagy zajok nélkül; 

 Összefüggő, logikus útvonalakat.8 

A „jó kerékpáros infrastruktúra”ezen öt alapelve Hollandiában lett ugyani kialakítva, mára azonban 

nemzetközileg elismert, és a legjobbnak ítélt gyakorlati iránymutatás. Az EU szakpolitikai 

iránymutatásába is be lett építve, és megannyi nemzeti kerékpáros szakpolitika, stratégia és irányvonal 

adaptálva – többek között az Egyesült Királyság (és London), az Egyesült Államok és Ausztrália. 

Fontos kijelenteni, hogy a Holland Közlekedési Szakpolitika, kiemelten a városi területeken belül, 

tudatosan a kerékpározásra, gyalogos- és tömegközlekedésre fókuszál (a hangsúly községtől függően 

eltolódhat egyiktől a másik felé), leginkább a személygépjármű-használat kárára. A városi központokat 

úgy alakították ki, hogy a gépjárműhasználat, különös tekintettel a rövid útvonalakon, nehézkessé 

váljon. Így ezeknek a kulcstételeknek az alkalmazásával jóval egyszerűbb a lakosságnak kerékpárral 

közlekedni a városokban, mint autóval. Az alábbiakban néhány ilyen, a kerékpáros közlekedést segítő 

infrastrukturális beruházást tekintünk végig. 

 Összefüggő hálózatok: A kerékpárosokról gondoskodó, „barátságos” infrastruktúra a holland 

kerékpáros szakpolitika magja volt évtizedekig, s ez nem pusztán a kerékpárutakra szorítkozik. 

Úttörő megoldásokat fejlesztettek a specializált kereszteződésekre, körforgalmakra, hidakra, 

csatornákra és forgalmi jelzésekre. Lényegében, bár egy összefüggő és teljes kerékpáros 

infrastruktúra-rendszer kialakítása és gyakorlatba ültetése is ezen alapszik, mindezek teljes 

városokban megvalósított kombinációja az egyszeri, önálló útszakaszok helyett az, ami 

megkülönbözteti a holland kerékpáros szakpolitikát és tervezést más országokétól. 

 Kerékpárutak és kerékpársávok: A kerékpárutak (a megosztott útszakaszokon kialakított 

kerékpársávokkal szemben) kulcselemei az egységes holland kerékpáros szakpolitikának. Ezek a 

forgalmi sávoktól és gyalogosoktól akadállyal (az aszfalton, vagy annak határán levő akadály, 

mely lehet megemelt járdaszegély vagy más akadály)  elkülönítve lettek kialakítva. Az egységes 

szélessége általában 2,5 méter egyirányú és 4 méter kétirányú utaknál.9 Minél nagyobb a 

forgalom sebessége, annál komolyabb elválasztás van megkövetelve az kerékpáros- és főutak 

között. Vannak továbbra is az úttesten fekvő kerékpársávok, s ezek vagy szaggatott, vagy 

                                                           
8 McKibbon (2014, p. 12.) 
9 McKibbon (2014,  p. 13.) 
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folyamatos vonallal vannak elválasztva: a szaggatott vonallal elválasztottak személygépjárművek 

által is használhatóak (amennyiben nem akadályozzák a kerékpárosokat), míg a folyamatos 

záróvonallal leválasztottak kizárólag a kerékpárosok által használatba vehető sávok. 

Személygépjárművek parkolása azonban egyik típusú sávban sem engedélyezett, bár a sávokon 

belüli parkolósávokban gyakran van erre lehetőség. Mégis, bár magas az esélye így pl. az éppen 

nyíló ajtók által okozott baleseteknek, több ok is szerepet játszik abban, hogy igen alacsony 

gyakorisággal valósulnak ezek meg: 

o Objektív felelősség: Sokak szerint az Úttörvény (a magyar KRESZ-nek megfelelő 

szabályozás) 185-ig bekezdése a fő ok a balesetek alacsony számának, s ezáltal a 

kerékpározás közkedveltségének fő indoka Hollandiában. A szabályozás a sérülékeny 

forgalmi szereplőket és kerékpárosokat védi a személygépjárművekkel szemben, a 

felelősséget utóbbiak vállára helyezve. Bár valóban komoly szerepet játszik a 

szabályozás a személygépjármű-használók figyelmesebb úthasználatában, nincs 

bizonyíték arra, hogy a balesetmegelőzés is ennek a konkrét szabálynak köszönhető. 

o Fenntartható biztonság: Kevésbé ismert iránymutatás, mely a komoly baleseteket és 

sérüléseket hivatott megelőzni, az esetleges balesetek megtörténte esetén is. Öt 

alappillérre épül: funkcionalitás, homogenitás (tömeg, sebesség, útirány), 

kiszámíthatóság, „megbocsátás” és állapottudatosság. 

o „Safety in numbers”: Évtizedekre visszamenőleg bizonyítható, hogy a kerékpározás, 

minél többen teszik, annál biztonságosabbá válik. Hollandiában 45%-os 

kerékpárhasználat-növekedés figyelhető meg 1980 és 2005 között, és 58%-os csökkenés 

a halállal végződő kerékpáros-balesetekben. Az okai között találhatjuk, hogy a 

személygépjárművel közlekedők egyre inkább tudatába kerülnek a kerékpárosok 

úthasználatának, és jóval könnyebben állapítják meg utóbbiak forgalmi viselkedését, 

emellett valószínűbb, hogy ők maguk is rendelkeznek kerékpáros tapasztalattal – így 

forgalmi tapasztalattal is, hogy egy kerékpáros hogyan viselkedne adott forgalmi 

szituációkban. 

o Alacsony mértékű forgalom: A kerékpársávok csak az alacsony forgalmú útvonalakon 

kerülnek használatra. 

A holland nemzeti iránymutatás (CROW) a kerékpársávokat 2 és 2,5 méter szélesség között teszi 

kötelezővé (minimum 1,8 méter szélességgel). Azonban a kerékpársávok csak a maximum 50 



 

53 
 

kilométer/órás sebességkorlátozású útszakaszokon tekinthetőek megfelelő eljárásnak. A 

szeparált kerékpárutak már a magasabb sebességkorlátozású útszakaszokon is elfogadható 

megoldások – éppen ezért utóbbiak az ajánlott megoldások minden útszakaszon, ahol 

megoldható telepítésük. Összességében éppen ezekért körülbelül 37000 kilométernyi 

kerékpárutat találhatunk Hollandiában, míg mindössze 5500 kilométernyi kerékpársávot – 

arányuk hozzávetőlegesen 7:1. 

 Kerékpáros utcák: a látványos szeparálás nem szükséges ott, ahol a személygépjárművek 

sebessége minimumra van szorítva. Majdnem minden holland lakott terület 30 km/h-s 

sebességkorlátozással van ellátva. Különösen érvényes ez az ún. „Fietsstraat”-okra, melyeknek 

tükörfordítása a „kerékpáros utca”. A forgalmi jelzések, melyek figyelmeztetik a forgalmi 

szereplőket a kerékpárosok elsőbbségére, a forgalmi szabályok is leszögezik, hogy 

személygépjárművek nem előzhetnek kerékpárokat. A Fietsstraat-okat könnyű felismerni, mivel 

a kerékpárutakkal azonos színű, vörös kátránnyal lefedett utak, engedélyezetten leginkább ott 

találhatóak, ahol igen alacsony a napi forgalom (500 elhaladó személygépjármű naponta). 

 Útkereszteződés-kialakítási megoldások: a kerékpárosok és gépjárművek közötti ütközések 

jellemzően útkereszteződéseknél fordulnak elő nagyobb számban. Így a lehetséges konfliktus 

teljes megelőzése a két úthasználó között a legjobb megoldás az ütközés elkerülésére. A holland 

közlekedési hatóságok körforgalmak, felüljárók, aluljárok és többfunkciós forgalmi lámpák széles 

eszköztárát vetik be a kereszteződések minél biztonságosabbá tételére, a kerékpárút 

minőségének rontásának elkerülésével – már maguk a tervezők az egyes forgalmi szereplők 

számára legoptimálisabb megoldást figyelembe véve tervezik meg ezeket a szakaszokat. 

 Kerékpár-barát körforgalmak: a tipikus holland körforgalomnak jellemzően szűkebb a 

geometriája, így csökkentve a személygépjárművek sebességet és növelve a láthatóságot. 

Alapvetően a szabályok szerint a városi területen a személygépjárműveknek elsőbbséget kell 

adni a kerékpárosoknak (ez a körforgalmak 60%-ában jelzett is), míg vidéki területeken éppen 

fordítva van. A holland típusú körforgalmak gyakorlatba ültetését jelenleg is tervezik Anglia és 

London kulcsfontosságú körforgalmaiban. A CROW tapasztalatai alapján a kerékpárosoknak a 

viszonylag alacsony forgalmú (500-1500 gépjármű/óra) körforgalmak a megfelelőek – a 

magasabb forgalmú körforgalmaknál alternatív forgalomszabályozók (pl. forgalmi lámpák) 

használatát ajánlja. 
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 Útkereszteződések: a nagyobb városokban, mint Hága, Rotterdam vagy Amszterdam, a 

kerékpárutak a fő, arteriális útvonalakat követik, így gyakran nem körforgalmakkal, hanem 

jelzésekkel ellátott kereszteződésekkel találják szemben magukat a kerékpárosok. Ezeknél a 

kerékpáros egy védett „szigeten” tartózkodhat, mely biztosítja a személygépjárműveknek a 

megálláshoz szükséges helyet, valamint a gyalogosoknak is a szeparált átkelőhelyet. Ez a „sziget” 

típusú megoldás feloldja a balra kanyarodó forgalomból adódó problémákat is – a pont 

jelentőségét a nehézgépjárművek mozgása adja, melyek a statisztikák szerint a halálos balesetek 

több mint felének okozói voltak 2008 és 2012 között, méghozzá balra fordulási szituációkban. 

Kerékpáros szakpolitikák 

A szakpolitikákra áttérve világos képet kaphatunk arról is, hogyan lehetséges a holland lakosság körében 

a kiemelkedően magas kerékpár-használat. A földrajzi és térbeli faktorok lényegesek, hiszen egy 

síkságon jóval kedvezőbb dolga van a kerékpárosnak, mint egy dombokkal, hegyekkel tarkított területen, 

emellett a rövid útvonalak magas száma miatt (mind a városokban, mind az azokat összekötő utakon 

kényelmes választás a kerékpár, mint közlekedési eszköz. Ennél azonban jóval összetettebb a kérdés. 

Meg kell említeni a kulturális beágyazottságot - a holland lakosság jó ideje magas arányban 

kerékpározik, s ez a hagyomány máig megmaradt: a legtöbb holland már fiatal gyermekkorában 

megkapja első biciklijét, s azt meg is tanulja helyesen, magabiztosan használni. Természetesen a 

“megszokott” tényezőket sem szabad figyelmen kívül hagyni: a kerékpározás egészséges, fenntartható, 

csendes, tiszta, nem okoz légszennyezést, kevés teret foglal, hatékony a városi közlekedés során, növeli 

az élhetőségi-/komfortérzetet, valamint fokozza a forgalom normális ütemű keringését. Ráadásul 

élvezetes. És ezt a faktort ismeri fel a holland központi kormányzás, mikor a megfelelő, kerékpáros-párti 

szakpolitikákat alkalmazza: a fenntartható, kerékpározó társadalomhoz kerékpárosok kellenek, ahhoz 

pedig, hogy valaki használja a kerékpárját, élveznie kell az adódó lehetőségeket. A kerékpáros 

infrastruktúra és a kerékpározók aránya között kiváló összefüggést mutat az ún. “Fietsbalans” projekt, 

mely célja a kerékpározásra ösztönzés volt az infrastruktúra minőségi támogatásával és értékelésével. Az 

egyes községeket a kerékpárosokat segítő infrastrukturális fejlesztések alapján értékelte, ún. Bicycle 

Balance Score-okkal (kerékpáros Egyensúlyi Pontok),10 és mindez látványosan rögzítette a tényt: a magas 

                                                           
10  A BBS egy minden községre vonatkozóan megállapított érték, mely a helyi kerékpáros feltételek alapján születik 
meg. A projekt elsődleges célja a helyi önkormányzatok ösztönzése kerékpáros szakpolitikáik fejlesztésére más, 
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Balance Score-ral rendelkező községekben átlagosan 14%-kal magasabb a kerékpárhasználat, mint az 

alacsony pontszámot elérő községekben.11 

A kerékpáros szakpolitikák céljai 

A kerékpározás ösztönzésére kialakított szakpolitika nem elszigetelt kérdéskör, mivel társadalmi célok 

széles körét tudja segíteni. Ilyenek például az alábbiak: 

● Vállalatok és létesítmények könnyebb elérhetősége: a kerékpárosokat kiszolgáló 

létesítmények fejlesztésével nem csupán az alkalmazottak, de az ügyfelek közlekedését is segíti. 

Implicit módon ráadásul a személygépjárművel érkező alkalmazottaknak vagy ügyfeleknek is a 

kerékpár használatát sugallja; 

● Az élhető környezet fejlesztése: a lakóközösség jórésze értékeli a biztonságosan és 

kényelmesen használható kerékpáros létesítményeket, közvetett módon pedig a rövid autóutak 

kerékpárra cserélésével relatív nagymértékű környezet- és zajszennyezést előzhet meg; 

● Biztonságot eredményez, mind objektíve, számokban kifejezve (a balesetek számának 

csökkenésével), mind szubjektíven, a veszély érzetét csökkentve; 

● A közösség egészségesebbé tétele: nem csak napi mozgásként egészséges a kerékpár 

használata, de a rövidtávú utakon a személygépjárművek lecserélése természetesen a levegő 

minőségét is javítja; 

● A fejlődés lehetőségének növelése: egy biztonságos, kiépített kerékpáros infrastruktúra 

be tudja csatornázni a munka életébe, akik nem rendelkeznek személygépjárművel és ezt 

hátrányként élik meg. 

 

Hagyományosan Hollandiában is az egyes községek felelősek a kerékpáros szakpolitikák és fejlesztések 

kidolgozásáért. Mindez nem csupán az úthálózat fejlesztését jelenti, de a kerékpáros parkolási 

lehetőségeket boltoknál, iskoláknál és a kerékpáros úthálózat kialakítását is. Különböző megközelítések 

élnek – míg egyes községek független kerékpáros szakpolitikákat alkotnak, addig mások integrálják 

                                                                                                                                                                                           
Hollandiában már sikerrel bevezetett változtatások bemutatásával. A BBS 10 különböző dimenzióban (ezeken belül 
összesen 24 al-dimenzióban) értékeli a helyi kerékpárosok lehetőségeit. Ezen dimenziók korábbi döntések 
eredményeinek, hatásainak, döntéshozatali mechanizmusoknak egészséges egyvelege. A 10 dimenzió: 
közvetlenség; kerékpár-használat; akadályok; útbiztonság; útfelület; város sűrűsége; vonzerő; kerékpárosok 
elégedettsége; versenyképesség a személygépjárművekkel szemben; elméleti szakpolitikák. 
11 McKibbin (2014, p. 11) 
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azokat átfogó forgalmi és közlekedési terveikbe. A létrehozandó szakpolitikák legfőbb célja a kerékpár, 

mint közlekedési eszköz választása minél több lakos által, ennek kiszolgálója a megfelelő kerékpárút-

hálózatok és parkolási létesítmények kialakítása – ez egyértelműen kiviláglik a holland közlekedési 

stratégiákból is, melyek a gyalogos-, kerékpáros- és tömegközlekedésre fektetik a hangsúlyt 

kimondottan a személygépjármű-használattal szembehelyezkedve. 

 

Finanszírozás 

A megfelelő infrastruktúra kialakításához természetesen jelentős anyagi támogatásra van szükség, ehhez 

pedig az egyes községeknek speciális elosztó-intézményeik állnak rendelkezésre, továbbá külső 

támogatási forrásokat is felhasználnak. A kerékpáros projektek emellett – mivel a közlekedési, 

egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb szektorok metszéspontján helyezkednek el – könnyen 

találhatnak olyan pályázatokat, melyeken úgymond potyautasként saját agendájuk szolgálatába 

állíthatnak a kerékpározást csak közvetetten érintő támogatásokat. A források helyes kihasználása, 

ráadásul az ad hoc támogatások helyett az éveken át húzódó folyamatos támogatások megnyerése 

látványos, ha a megnyert összegeket adott községek lakosságára vetítjük. Így a kontinensen kiemelkedő 

számokat is kaphatunk – pl. 2006 és 2010 között Amszterdam lakosaira évenként fejenként közel 27 

eurót tudott költeni. 

Gröningen 

Gröningen városa, 180.000 lakosával mindig is a kerékpárhasználat élbolyába tartozott: az összes 

megtett út 40%-a ugyanis kerékpárral történik. 122002-ben a ’Fietsersbond’ (a holland kerékpáros 

szövetség) az Év Városa kitüntetést adományozta a községnek. Hogy hogyan érheti el ezt a magas 

arányszámot? A kulcsszavak a szakpolitika, a következetesség és a folyamatosság. A község egy hosszú 

távú közpolitikát alkalmaz, mely magába foglalja a teljes forgalomszabályozást és a közlekedési 

politikákat is. Emellett a mindenkori városvezetők erősen fókuszban tartották, hogy Gröningen egy 

„tömör” város, melynek városrendezési megoldásai évtizedekre előre vannak célozva, így biztosítva a 

kerékpáros közlekedés folyamatosságát, annak kényelmét. Erre egy példa az 1980-as eredeti 

                                                           
12 McKibbon (2014, p. 18.) 



 

57 
 

városkörvonal megtartása. A következetes és jövőbe tekintő szakpolitikák alkalmazásával a legtöbb 

távolság könnyen megtehető kerékpárral is, hiszen a lakosság közel 80%-a a városközponttól 3 kilométer 

sugarú körben él, valamint a munkahelyeknek a 90%-a megtalálható egy 5 kilométeres körzeten belül. A 

’70-es évek városvezetése belátta, hogy a gazdasági konjunktúra mellett egy tartós, kisvolumenű belső 

városközpont mellett is el kell köteleznie magát, mely a község tevékenységeinek központjaként 

funkcionálhat – az itt élés, vásárlás és munkavállalás elegyeként, a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak és 

a tömegközlekedésnek kedvezve. Az évtized végén így a városközpontot felosztották négy szektorra, 

melyek között az átjárás csak az említett három közlekedési módszerrel lehetséges, személygépjárművel 

nem. A gépjárműforgalmat tudatosan a belvároson kívül tartották, a célforgalmat pedig a legrövidebb 

utakon belső parkoló-létesítményekhez csatornázták. A személygépjármű-forgalom kiszorításával és a 

távolságok alacsonyan tartásával a belvárosban, egyszerre értek tehát elösztönzést a 

kerékpárhasználatra, annak praktikussága, helytakarékossága és egészséges mivolta okán, ráadásul 

jelentősen csökkentették a kerékpáros balesetek számát a megnövekedett kerékpáros forgalom ellenére 

is.  

Az állam szerepe a kerékpáros szakpolitikák kialakításában 

Hollandiában a nemzeti szakpolitikák kialakítása a következő: léteznek nemzeti kerettervek, melyek 

meghatározzák a szakpolitika vázát, míg decentralizált hatóságok dolgozzák ki az intézkedés főbb 

vonalait a saját terveik szerint. Más európai országokkal ellentétben – és az Egyesült Királysághoz 

hasonlóan - a kerékpáros szakpolitika Hollandiában kifejezetten élvezi a szubszidiaritás előnyeit, vagyis a 

helyi hatóságok a saját környezeti/kulturális/társadalmi adottságaikat figyelembe véve döntenek a 

részletekről. Az állam szerepe alapvetően támogató jellegű, csupán nemzeti megközelítés szükségessége 

okán lép közbe.  

Tevékenysége négy csoportba osztható: 

1. Valós keretek felállítása a decentralizált hatóságok számára - Saját memoranduma 

szerint az államnak és minden hatóságnak ösztönöznie kell a gyaloglást és kerékpározást, mint 
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fő közlekedési módokat. A községeknek, vízműveknek,13 megyéknek és városi területeknek 

magukévá kell tenni ezt a princípiumot, s ennek tudatában biztosítaniuk kell egy, a központi 

forgalmi feltételekhez (kohézió, közvetlenség, vonzerő, biztonság, kényelem) igazódó 

kerékpáros hálózatot. Továbbá biztosítaniuk kell parkolási létesítményeket, melyek 

minőségükben, mennyiségükben és elhelyezésükben is kiszolgálják a kerékpárral közlekedőket. 

2. Olyan, belső ügyek figyelemmel kísérése, melyek csak nemzeti szinten oldhatóak meg: 

Azok a belső ügyek, melyekhez állami beavatkozás szükséges, jellemzően jogi (közlekedési 

szabályozás), építési (pl. parkoló létesítmények) kérdések, vagy részét képezik az állami 

közlekedési hálózatnak (pl. biciklitárolók vasútállomásokon).  

3. Finanszírozási ügyek 

4. Ismeretfejlesztés és tájékoztatás a decentralizált hatóságok számára – ezt az állam 

jellemzően kiszervezi különböző szervezeteknek. A teljesség hiánya mellett megemlíthető pl. a 

Fietsberaad, vagy kerékpáros tanácsadás, mely a minisztérium által alapított szervezet, és 

adatgyűjtéssel, azok feldolgozásával, statisztikák értelmezésével foglalkozik, s eredményeiket az 

(mindenhonnan elérhető) interneten teszik közé. A CROW gyakorlatba ültet megismert 

kerékpár-szabályozási tapasztalatokat, ajánlások, szabályozás-tervezetek vagy irányadó 

publikációk formájában.  

 

Iskolai kerékpározás 

Háttér 

Hollandiában az iskoláskorúak korcsoportjában is kifejezetten magasnak mondható a kerékpárral 

közlekedők száma – történjék ez felügyelettel, vagy a nélkül.  

Az összes megtett út 18%-a valamilyen oktatási intézménybe (vagy onnan el) vezet, ami a munkába járók 

arányánál (16%) is magasabb. Az általános iskolások között is már 49% azok aránya, akik kerékpárral 

                                                           
13 Hollandiában nem csak a községekhez és megyékhez tartoznak közigazgatási értelemben 

útszakaszok (városi és azokat összekötő utak), de egyes vízműveknek is feladata a hozzá 

közigazgatásilag tartozó területen pl. az útszakaszok karbantartása, illetve fejlesztése. 
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járnak iskolába, s ez az arány a középiskolákban tovább növekszik (egy 2013-as adat szerint a 75%-ot is 

eléri). Az eredménynek természetesen fontos összetevője, hogy a holland iskolások közel 90%-a lakik az 

iskolától kevesebb, mint 15 kilométer távolságra. 

Az autóval iskolába vitt gyermekek (akiknek többsége ezt az iskola és lakóhelyük közötti nagy távolság 

miatt kényszerül erre) 14%-át teszik ki átlagosan egy iskola diákjainak. Fontos mindezt megjegyezni, 

mivel bármennyire is alacsony az arányszám, ez egyrészt abszolút mértékben nem mérvadó (egy 250 fős 

iskolában is 35 diákot jelent ez a szám, akiket szüleik csak jó esetben nem visznek mind külön autóval), 

másrészt az iskolába járás különleges helyzetet teremt. Értjük ez alatt, hogy az – jellemzően szűk 

forgalmi területű városrészen elhelyezkedő – iskolába igyekvőknek azonos időpontra kell érkezniük, 

ráadásul mindnyájuknak ugyanahhoz az utcaszakaszhoz, így hirtelen válik sűrűvé a forgalom, mely így 

veszít biztonságosságából és elősegítheti a balesetek kialakulását. 

 Ehhez hozzá kell még venni, hogy az egyes kerékpáros útvonalak nem feltétlenül kötik össze a gyermek 

lakását iskolájával, így az utazás több szakaszán is veszélynek lehet kitéve. Mindezek után fontos, hogy a 

hatóságok felismerték: meg kell osztaniuk felelősséget a környéken személygépjárművel közlekedőkkel 

(jellemzően szülőkkel). Így amellett, hogy a környékbeli infrastruktúrát fejlesztik, szabályozzák a 

forgalmat, folyamatos kommunikációt folytatnak a szülőkkel, nevelőkkel. Az iskolások közlekedési 

képességének további fejlesztése jelentős segítséget adhat a balesetek elkerüléséhez is. 

A kerékpárral iskolába járó gyermekek magas arányszámához tehát eddig is több összetevőt tudtunk 

megállapítani. Egyrészt a holland iskolások kiskoruktól fogva kerékpároznak és szoktatva vannak a 

kerékpárhoz. Másrészt a városok jelentős részének kialakítása (ld. Göringen) támogatja a kerékpáros 

közlekedést és a lehető legbiztonságosabbá igyekszik tenni belső forgalmát a kerékpárral közlekedők 

számára. A holland közlekedéskultúrában emellett kiemelt helyet foglalnak el a forgalom „gyengébb” 

szereplői, mint a kerékpárosok és a gyalogosok, így a forgalom minden résztvevője tisztában van azzal, 

hogy ezen úthasználókra tekintettel, óvatosan kell vezetnie. A távolságok és a földrajzi viszonyok szintén 

kedveznek az iskolába kerékpárral járóknak, mivel többségük közel lakik az iskolához (több mint felük 5 

kilométeren belül), ráadásul a nagyobb (akár 15 kilométeres) távolságokat is sík terepen kell 

megtenniük. Végül pedig szót kell ejteni a központi és helyi hatóságok kerékpáros közlekedést ösztönző 

tevékenységeiről. A passzív eszközökről (melyek a kerékpárosokat csak érintik, pl. sebességkorlátozás, 

forgalomszabályozási formák, stb.) már fentebb értekeztünk, az aktív (tehát a kerékpárosok által is 

tevékenységet megkövetelő) eszközről azonban nem. 
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Verkeers Examen 

Minden évben közel 200.000 hetedikes vagy nyolcadikos tanuló teszi le az ún. Verkeersexament, vagyis 

forgalmi tesztet. A Verkeersexament hatodik osztályos tanulók számára is nyitva áll, annak ellenére, 

hogy a tesztet tehetik még le ekkor – a képzéseken viszont részt vehetnek és gyakorolhatják megszerzett 

tudásukat forgalomban is.  

A központilag szervezett tesztnek mára közel 80 éves hagyománya van. Először, a megnövekedett 

személygépjármű-forgalom következtében 1932-ben döntöttek úgy, hogy az általános iskolás diákok 

számára kerékpáros-oktatást tartanak. A megnövekedett gépjárműforgalom magával vonzotta a 

balesetek nagyobb számát is, így egyértelmű volt, hogy ennek megfékezése érdekében egy, az 

iskoláskorúak biztonságát garantáló intézményt kell létrehozni. Megalakult a Szövetség a Forgalmi 

Biztonságért (Verbond voor Veilig Verkeer), mely magára vállalta az általános iskolások képzését. 1959-

ben iktatták törvénybe, amelyben megfogalmazottak szerint minden általános iskolásnak harmadikos 

korától kezdve kötelezően oktatnak forgalmi és közlekedésbiztonsági ismereteket. A törvényt 1976-ban 

kívánta az akkori oktatási miniszter eltörölni, ez azonban nem valósult meg, mivel a szövetség keményen 

felszólalt a javaslat ellen. Innentől kezdve a közvélemény figyelmének felhívása érdekében aktívan 

propagálták tevékenységüket és a közlekedésbiztonságot – 1981-es kampányuk, melyben egy televíziós 

reklámban elgázolnak egy kisfiút ragadta meg a széles közvélemény figyelmét. A képzések 

lebonyolításáért ma a szervezet utóda, a Hollandiai Közlekedésbiztonság (Veilig Verkeer Nederland - 

VVN) felelős. A törvény által előírt teszt hivatalos szerve mellett azonban komoly szerepe volt a 

közlekedésbiztonság, mint központi cél létrehozásában az önkéntes civil szervezeteknek is. 1973-ban 

alakult meg a „Stop de Kindermoord” (Állítsuk meg a gyermekgyilkosságokat) csoport, mely a magas 

halállal végződő balesetek számát kívánta csökkenteni. Csak 1972-ben több mint háromezer kerékpáros 

személy vesztette életét közúti balesetben, az 1973-as halálos balesetek közül pedig 750-nek gyermek 

volt az áldozata. A csoportnak már névadása is erősen célzott volt – míg a kerékpárosok csupán egy 

csoportja az úthasználóknak, addig a gyermekek minden, kerékpáros és nem kerékpáros családnak 

egyaránt részei, így komoly hatással volt a csoport tevékenysége a későbbi közlekedésbiztonsági 

változásokra (a csoport 1989-ben megváltoztatta nevét „Elsők a gyermekek”-re, majd 2001-ben 

beolvadt a hivatalos közlekedésbiztonságot szervező intézmény, a VVN keretei közé). Az eredmény nem 

maradt el: 2014-ben összesen történt (tehát nem csak kerékpáros) 570 halálos baleset, s ebből 
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mindössze 4 esetben volt az áldozat kerékpározó iskolás. Bár ez a szám még mindig jóval magasabb a 

megcélzott áldozatmentes közúti közlekedésnek, a tendencia igen pozitív.14 

 A tesztet két részből állították össze: egy elméleti részből, ahol adott forgalmi szituációk helyes 

megoldását kell keresni (hasonlóan a magyar KRESZ-teszthez) és egy forgalmi részből, mely során adott 

útvonalon kell helyesen közlekedve végighaladva. Az útvonalak természetesen városonként változnak, 

azonban mindegyik érinti az olyan, felmerülő szituációkat, mint a szeparált kerékpárúton haladás, az 

osztatlan úttesten kerékpározás, illetve az útkereszteződések vagy körforgalmak használata. A tanulókat 

valós forgalomba engedik ki, a teszt napján nem történik se forgalomelterelés, se a forgalmi táblák 

megváltoztatása. A teszt felügyeletét a kezdetekben motorkerékpáros rendőrök végezték, mára azonban 

a város lakosai segítőként működnek közre, önkéntes alapon. A tesztet elvégző tanulókat és családjukat 

erősen ösztönzik az útvonal korábbi bejárására (a teszt előtt hat héttel már ismert a vizsgaútvonal), s ez 

a legritkább esetekben nem történik meg, hiszen a szülőknek is érdeke, hogy gyermekük magabiztosan, 

az esetleges nehézségeket előre megismerve és átbeszélve kezdhessen önállóan kerékpározni a 

forgalomban.  

Konklúziók 

A minden kerékpárral foglalkozó által hallott holland példa tehát látványos, valóságos siker. A 

kerékpárral közlekedők száma legrosszabb esetben is stagnál, a központi kormányzatnak pedig továbbra 

is célkitűzése, hogy a kerékpárhasználatot tovább ösztönözze. Mik lehetnek tehát összegezve Hollandia 

előnyei? 

A legfontosabb és legalapvetőbb különbség más államokkal szemben az a mélyen beágyazott kulturális 

hagyománya a kerékpározásnak. Már Hollandia földrajzi adottságai is jóval kerékpár-barátabbak, mint 

más államokéi – a széles síkságok és rövid távolságok könnyen ösztökélhetik a lakosság jó részét a 

gazdaságilag jobban megtérülő, kényelmesebb és egészségesebb közlekedésre. Ebből fakad, és ehhez 

tartozik az a kerékpározást a nemzeti identitás részének tekintő hozzáállás, mellyel már kiskorától fogva 

megismerkedik minden holland állampolgár. A lakosság jelentős része birtokol kerékpárt; nagy része 

iskolás korában már letette a Verkeers Exament; a túlnyomó többségnek pedig vannak saját 

tapasztalatai a forgalomban kerékpározásról. Ennek a mély kulturális beágyazódásnak is köszönhető, 

hogy a helyi hatóságok, annak ellenére, hogy a brit példához hasonlóan saját tervezés alapján kell, hogy 

                                                           
14 Hembrow (2011) 
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létrehozzák a kerékpárosokat támogató infrastruktúrát, nem pusztán nyűgöt látnak a kérdésben, hanem 

lehetőséget. A központi forrásokat megpályázó helyi hatóságok egy jó része közösen dolgozik azon, hogy 

egységes, és a közelebbi településeknek elfogadható kerékpáros közlekedési rendszer jöhessen létre.  

A szubszidiaritást tiszteletben tartó mechanizmus tehát itt is működik, az eredmény mégis más, hiszen 

nem egy személygépjármű-használaton szocializálódott társadalmat kell rövid úton lehetőségekkel 

bombázni, hogy a kerékpárhasználatra szokjanak, hanem egy, a kerékpárt, mint közlekedési eszközt 

évtizedek óta használó és ismerő társadalom komfortérzetét (tehát a döntéshozók saját komfortérzetét 

is!) kell növelni. 

Tovább ösztönzi a kerékpárhasználat kényelmi szintjének növelése, melyre egy speciális pontrendszer 

alapján válhat igénye az egyes helyi hatóságoknak. A magasabb pontszámok kapcsolatban állnak a 

kerékpárosok magasabb közlekedési arányszámával, s – mivel a holland kutatók már jó pár éve 

megállapították, hogy kerékpárhasználat hosszú távon komoly anyagi megtakarításokat is jelenthet egy 

önkormányzatnak- így az egyes települések rá vannak kényszerítve a minél megfelelőbb és 

összehangoltabb kerékpáros infrastruktúra létrehozására. 
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Dánia 

1994-ben a dán közoktatási törvény kötelezővé tette a kerékpáros oktatást az általános- és 

középiskolákban, azok megvalósítását a helyi hatóságokra bízva. Bár az intézkedés sokat segít a dán 

kerékpáros kultúra fenntartásában, önmagában kevés volna ahhoz, hogy a második legnagyobb arányú 

kerékpáros közlekedést produkálja Európában. A dán kerékpár-közlekedési helyzetet bemutatása után 

Dánia legnépszerűbb, gyermekek kerékpározási szokásait erősítő intézkedéseit vesszük végig. 

 

Bár Dánia máig az egyik vezető kerékpáros ország, a kerékpárhasználat mégis visszaesőben van az elmúlt 

években. A hosszú időre visszanyúló tradíciók és organikus fejlődésük okozata a második legmagasabb 

kerékpárral megtett útszám részesedése Európában (19%), mindazonáltal több mint 10%-os visszaesést 

produkált a kerékpáros közlekedésmód százalékos aránya 1990 és 2013 között.  

A kerékpározás visszaesése egyben a személygépjármű-használat növekedésével is járt.  1970 óta a 

személygépjárművek száma megduplázódott az országban, ma már 10 dán lakosból 4-nek van saját 

autója. Ráadásul a kézenfekvő autós megoldást sokan szívesebben választják a kerékpározással 

szemben, s ez különösen igaz a városokon kívüli közlekedésre. Az alacsonyabb mértékű 

személygépjármű-használat esetén mind a közlekedési szituáció, mind a környezet fellélegezhetne – s 

erre a lehetőség is adott, mivel az országban az összes megtett út egyharmada 5 kilométernél rövidebb 

távolságot fed le, több mint fele pedig a 10 kilométeres távolságot éri el maximum. A kerékpárnak 

konkurenciája a személygépjárművek mellett a tömegközlekedés is, és a folyamatosan fejlődő dán 

tömegközlekedési szisztéma vonzó alternatívát jelent. A dán kormányzatnak tehát egyik legfontosabb 

feladata a kerékpározás szintjének emelése érdekében ezen közlekedési mód támogatása, a lakosság 

ösztönzése a kerékpár választására. Jelentős érvek kerültek elő a kerékpárok mellett: 

 A kerékpár kényelmes utazási eszköz, ráadásul az „utas” maga választhatja meg az útvonalat, 

amin haladni szándékozik (ellenben a tömegközlekedéssel); 

 Megnövekedett forgalom esetén jóval vonzóbb lehetőség a gépjármű-használatnál – de nem 

csupán könnyebb vele a közlekedés, hanem jóval helytakarékosabb is (mind használat közben, 

mind „nyugalmi” állapotában); 

 Könnyen használható, könnyen elérhető és olcsó közlekedési módszer, mely gazdasági 

értelemben is járható alternatívát jelent, mind a kerékpáros, mind a társadalom számára. Nem 

szükséges vezetői engedélyt szerezni hozzá, valamint nincs parkolási- vagy tankolási költség. 
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Egyes tanulmányok szerint egy átlagos, 4000 koronás kerékpár vásárlása esetén, ha az eszközt a 

dán lakos csak 4 évig használja, már lecsökkentette a napi utazási költségeit kevesebb, mint napi 

5 koronára; 

 Közismert tény, hogy a kerékpározás remek edzési lehetőség, így egészséges tevékenység – 

városban élve minden, személygépjármű helyett kerékpárral megtett kilométer 7 koronát takarít 

meg a dán államnak – számítva az egészségesebb életvitelre és a megnövekedett várható 

élettartamra; 

 A forgalmi torlódások elkerülését egy példával lehet illusztrálni: a koppenhágai Dronning 

Louise’s hídon és a Knippels hídon minden hétköznap 35.000-40.000 kerékpáros halad át. Ha 

ennek a mennyiségnek akár csak a töredéke is gépjárművel közlekedik, annak beláthatatlan 

következményei lennének a forgalomra.  

A kerékpárosok arányának csökkenését meg kell megakadályozni és vissza kell fordítani, hogy lehetőség 

szerint még többen használják napi szinten a munkába, oktatási intézményhez járásra vagy csak 

szabadidős tevékenységekre. Különös figyelemmel tekintenek a gyermekekre, hiszen a jelen 

kerékpározó gyermekei a jövő kerékpáros felnőttei, akik szintén bátoríthatják gyermekeiket a 

kerékpárral közlekedésre.  

Régiónként vizsgálva Koppenhága környéke kiemelkedik a kerékpárral megtett utak arányszámában 

(minimum 25%-os arány) – nem véletlenül tartják Koppenhágát a világ egyik leginkább kerékpározó 

városának, méghozzá a 36% körül mozgó arányszámmal az elmúlt években is. Azonban a kerékpározás 

aránya a főváros régiójától is általánosan magas (több mint 10 százalék), sőt, egyes rurális régiókban a 

20%-os értéket is átlépheti. 

 

A dán nemzeti kerékpáros stratégia 

2014-ben a Közlekedési Minisztérium új kerékpáros stratégiát tett közzé, melynek célja az elmúlt évek 

csökkenő tendenciáinak megfordítása. A stratégia alapvetően három területre fókuszál: 

● Kerékpározás a mindennapokban; 

● Aktív, szórakozási célú, vagy vakációs kerékpározás; 

● Új és biztonságos kerékpárosok 
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A Dán Kerékpárosok Szövetségének Igazgatója szavai szerint Dánia ugyan lemaradt több kulcsfontosságú 

paraméterben is Hollandiától (főleg az útkereszteződések biztonsága és a másodlagos infrastruktúra 

szempontjából), azonban hisz abban, hogy a megfelelő finanszírozással és a stratégia véghez viteléhez 

ezek az elmaradások bepótolhatóak. 

Holland kollégáihoz hasonlóan a dán szövetség igazgatója is felhívta a figyelmet arra, hogy a 

kerékpározás arányának növeléséhez el kell érni először, hogy a dánok szeressenek kerékpározni (az 

igény ekkor már megvolt, azonban az infrastrukturális és közlekedéspolitikai elmaradások miatt 

nehézkes, bizonytalan állapotokat mutatott a kerékpáros közlekedés). Éppen ezért a kormány stratégia a 

három fő pillért is több alkérdésre bontotta. 

A mindennapos kerékpározás növekvő aránya tisztább környezetet és jobb éghajlatot eredményez, és 

további, már e tanulmány keretein belül is többször leírt pozitív hatást ér el. A minél magasabb napi 

szintű kerékpározáshoz azonban annyira kényelmessé és természetessé kell tenni ezt a fajta közlekedési 

módot, amennyire csak lehet, méghozzá a szintén kényelmes, de nagyobb távolságok esetén 

megfelelőbben használható tömegközlekedés használatával. Ennek kiszolgálója a Door-to-door (ajtótól 

ajtóig) stratégia. Célja a megfelelő tároló létesítmények kialakítása autóbusz- vagy vasúti 

pályaudvarokon, illetve más központi részein a városoknak. Továbbá a stratégia része a megfelelő 

kerékpáros létesítmények kialakítása a munkahelyeknél is, az összefüggő és gyors kerékpárutak (vagy 

szupersztrádák) kialakítása, hogy ösztönözze az ingázókat a kerékpár választására. A stratégia 

kialakításának igényét tükrözik az egyes kerékpáros statisztikák is. Ezekből kiderül, hogy a vasutat 

használók 27%-a kerékpárral jut ki az állomásra, míg 8% az állomásról kerekezik tovább végcélja felé. 

Önmagában ez a felállás nem okoz problémát, mivel jellemzően a vasútállomások közelebb vannak a 

munkahelyekhez, mint a lakónegyedekhez. Mindezt megerősítik a számok a városi területen kívül is, 

ahol a vasútállomásokról továbbra is az utasok 67%-a gyalog jut el végső céljához. Felmérések szerint 

azonban az utazók nagyobb aránya választaná a „zöldebb” megoldást. A megtett utak legnagyobb 

számban még mindig személygépjárművel történnek (60%), a kerékpár és tömegközlekedés kombinációt 

az utazások alig 1%-ára használják.15 A Door-to-door stratégiában tehát láthatóan óriási potenciál 

rejtőzik: nagy mennyiségű, személygépjárművel megtett utat lehetne kerékpárral megtettre váltani a 

kerékpáros és tömegközlekedési szolgáltatások helyes összehangolásával.  

                                                           
15 Denmark – on your bike! (2014, p.17) 
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 A Kerékpáros Városok kezdeményezés a kerékpárt, mint napi szinten pozitív élményeket generáló 

közlekedési eszközt mutatja be, s a terjesztésének érdekében szintén kerékpárosok kényelmének 

kiszolgálását célozza meg – egérutak bevezetése, piros lámpánál történő jobbra kanyarodás és ehhez 

hasonló, a közlekedést könnyítő fejlesztések lehetnek példák. 

A második pillér foglalja magába a kerékpározás, mint nem pusztán közlekedési eszköz értelmezését. 

Ahhoz azonban, hogy gyakran látogatott hobbivá váljon, új rekreációs utakra van szükség, mind egy 

könnyed bringázás, mind egy komolyabb terepbejárás igénye esetén. A kerékpáros turizmust is elősegíti 

az infrastruktúra ilyen irányú fejlesztése, azonban ahhoz, hogy sikeres kerékpáros célországgá váljon, 

Dániának az útfejlesztések melletti létesítményeken, lehetőségeken is fejlesztenie kell – mint az üdülési 

csomagok, izgalmas élmények megszerzésének lehetővé tétele. 

A harmadik pillérről részletesebben a lejjebb nyújtunk leírást. 

 

● A mindennapos kerékpározás pillérjének biztosításához a kerékpározást könnyebbé és 

biztonságosabbá kell tenni olyan tényezőkkel, mint: 

o Jobb kapcsolat megteremtése a tömegközlekedési infrastruktúrával, 

parkoló- és egyéb létesítmények növelése a tömegközlekedési állomásokon; 

o Kerékpáros szuperpályák intézményesítése, ezzel ösztönözve a 

kerékpárral történő ingázást; 

o Az útkereszteződések biztonságosabbá tétele; 

o Az ország területén kerékpáros városok fejlesztése. 

● A turizmussal és rekreációs tevékenységgel összefüggő kerékpározás ösztönzéséhez új 

útvonalak kialakítására valamint a már meglévőkön megfelelőbb, informatívabb feliratok és 

irányjelzők intézményesítésére van szükség. 

● Az új kerékpárosok becsatornázásának megvalósításához pedig meg kell célozni az 

iskoláskorúak csoportját, méghozzá: 

o Az iskolai- és szabadidős létesítmények kerékpárral könnyebben 

eléhetővé tételével; 

o Egységes útbiztonsági megoldások létrehozásával városi területen; 

o Eszközök fejlesztésével iskolák és tanárok számára. 
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Mitől lett népszerű a kerékpározás Dániában? 

A kerékpározás máig megőrizte népszerűségét Dániában, de elsősorban, a csökkenő tendenciákkal 

ellentétesen, Koppenhágában. Nézzük meg részletesen, milyen indokok állnak e mögött. 

Bár Koppenhágában mindig is népszerű volt a kerékpározás, más európai városokhoz hasonlóan itt is 

fenyegetett annak a veszélye a ’60-70-es években, hogy a személygépjármű-forgalom kiszorítja a 

kerékpározást. Az 1970-es évek olajválságai ösztönözték újra a lakosságot a kerékpár használatára, a 

szakpolitikai tendenciákat ez azonban ekkor még nem változtatta meg, továbbra is a 

személygépjárműveknek kedvezett a közlekedési politika. A megnövekedett forgalom hatására így a 

közlekedésbiztonság megrendült, a döntéshozók megpróbálták kiszorítani a kerékpárokat az utakról, a 

helyzet pedig egyre tarthatatlanabbá vált.  

Ezek ellensúlyozására kezdett el a Dán Kerékpáros Szövetség (DCF) kerékpáros demonstrációkat tartani, 

mellyel a fejlettebb közlekedési feltételeket akarták kiharcolni maguknak. A demonstrációk igen 

sikeresnek bizonyultak, általában több ezer koppenhágai lakos vett részt rajtuk – ráadásul mivel a 

legkülönbözőbb szociokulturális háttérrel rendelkező lakosokról van szó, nem valamilyen szűk 

szubkultúra tagjairól, így megmozdulások hatása széleskörűnek és igen hosszú távúnak bizonyult. Ekkor, 

az 1980-as évek elején a kerékpáros infrastruktúra fejlesztései nem tartoztak a hatóságok prioritásai 

közé, sőt, a kerékpáros forgalmat el kívánták terelni a főutakról a csendes hátsó utcákra. A közvélemény 

növekvő nyomásának hatására azonban fokozatosan eltértek a korábbi tervektől és a főutak melletti 

kerékpárút-építkezések is megkezdődhettek. Mindezek óta folyamatos elkötelezettség figyelhető meg a 

városi közlekedéstervezés részéről a kerékpárosok irányába. 

Annyira, hogy mára Koppenhága célja nem más, mint a világ leginkább kerékpár-barát városává válni.  A 

városi tanács ezt egyöntetűen támogatja, hiszen ez beleillik Koppenhága szélesebb spektrumban történő 

elhelyezésében, méghozzá abban, hogy igazi öko-metropolisszá váljon. A politika tehát tervezett 

célkitűzésekkel támogatja a kerékpáros közlekedés növekvő arányát. Az eredmény magáért beszél, 

ugyanis Koppenhágában: 

● A lakosok nagyobb arányban használnak kerékpárt ahhoz, hogy munkahelyükre 

jussanak, mint más közlekedési eszközt; 

● 2012-ben a munkahelyükre/oktatási intézményükbe igyekvők több mint egyharmada 

használt kerékpárt (az ingázókat is beleszámítva); 

● Ez a szám 52% fölé emelkedik, ha csak a városon belül lakókat számítjuk; 
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● Összességében a koppenhágaiak 1,27 millió kilométert tekernek napi szinten; 

● Az ingázók 70%-a még a téli fagyban is megszokott módján, kerékpárral jár dolgozni; 

● Az ingázók 56%-a jár kerékpárral, mert az gyorsabb, de magas arányban tartják indoknak 

azt, hogy kényelmes (37%), olcsó (29%) és egészséges (26%) közlekedési mód. 

● Az 550.000 koppenhágai lakosra körülbelül 650.000 kerékpár jut, ami 

személygépjárművekre vonatkoztatva 5,2 kerékpár/gépjárművet jelent. 

Befektetés az infrastruktúrába – és hatásai 

A dán kormány és a Dán Kerékpáros Nagykövetség (Danish Cycling Embassy) korán felismerte, hogy a 

hollandiai infrastruktúra, különös tekintettel a kereszteződésekre, jóval előttük jár. Ez ösztönzőleg hatott 

a koppenhágai infrastruktúra-tervezésre, mely ettől kezdve azon dolgozott, hogy folyamatosan 

tökéletesítsék a kerékpárutak és parkolási létesítmények modelljét – ez pedig korrelál a kerékpározás 

szintjének jelentős emelkedésével. Az alábbi táblázat bemutatja, ahogy fejlődött az infrastruktúráról 

gondoskodás (értve ez alatt a kerékpárutak, kerékpársávok, zöld útvonalak, kerékpáros szuperpályák és 

kerékpáros parkolás összességét), úgy növekedett a kerékpárosok száma, csökkent a balesetek 

mennyisége és fejlődött a biztonságérzet – utóbbi szám a 2008-as 51%-os értékről alig négy év alatt 

76%-ra emelkedett. 

 



 

69 
 

Koppenhága örökké növekvő kerékpáros hálózata jelenleg: 

● 359 kilométer szeparált kerékpárútból; 

● 24 kilométer kerékpársávból; 

● 43 kilométer zöld kerékpáros útvonalból; 

● 32,5 kilométer kerékpáros főútból és 

● 43 kilométer készülő új szakaszból áll.16 

Koppenhága Önkormányzata kutatásai szerint ahányszor épít egy új kerékpáros közlekedést ösztönző 

útszakaszt, azt a szakaszt 20%-kal több kerékpáros (és 10%-kal kevesebb személygépjármű) fogja 

használni. Ezt más, Európa-szerte elvégzett kutatások is alátámasztják, melyek szerint a kerékpárutak 

növekvő száma növeli a kerékpározás mértékét is. 

Koppenhága kerékpáros stratégiája 

A magasabb kerékpáros arányszámmal természetesen a forgalomnövekedés is együtt jár. Így, a pozitív, 

vonzó forgalmi tulajdonságok (gyorsaság, kényelem), a város vezetőinek terveznie kell a nagyobb 

forgalomból kialakuló gyakoribb forgalmi torlódásokkal is, és ezek alapján kell a kerékpáros 

infrastruktúra fejlesztésének elemeit megújítani és priorizálni. A mindenkori koppenhágai városvezetés a 

mai napig folyamatosan keresi a lehetőségeket, amivel jobbá tehetik a kerékpáros közlekedést, hogy 

aztán egyszer az a legjobb legyen.  

A jelenlegi kerékpáros stratégia alapján a kitűzött célok 2025-re az alábbiak:17 

● 50%-ra emelni azon ingázók arányát, akik kerékpárral járnak munkahelyükre vagy 

tanulni; 

● 80%-kal növelni a koppenhágai PLUSnet kerékpárútjait; 

● A kerékpárosok átlagos utazási idejének 15%-os csökkentése; 

● A magukat biztonságban érző kerékpárosok arányának növelése 90%-ra; 

● A súlyosan megsérülő kerékpárosok számának csökkentése 70%-kal; 

● A kerékpárutak állapotával elégedett kerékpárosok arányának növelése 80%-ra; 

● 80%-ra emelni azok lakosok arányát, akik szerint a kerékpáros kultúra pozitív hatással 

van a város hangulatára. 

                                                           
16 2014. novemberi adat 

17 McKibbon (2014, p. 25) 
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A város kerékpáros stratégiája megalkotta a PLUSnet rendszer körvonalait, hogy ezeket a célokat 

véghezvihesse. A PLUSnet a forgalmi torlódásoktól nehezített utakat célozza meg, s ezek mindkét 

oldalán két kerékpárutat létesít (tehát négy kerékpársávot a kétirányú utakon), ezzel lehetőséget adva, 

hogy az egyes kerékpárosok saját tempójukban haladjanak – akár ingázáshoz, akár csak rekreációs céllal 

használják a kerékpárt. A biztonság érzetének fenntartása érdekében (különös tekintettel a kevés 

tapasztalattal rendelkező kerékpárosokra) a PLUSnet magas színvonalú útkereszteződéseket hoz létre, 

ahol a kerékpárosok előnyt élveznek más utazási formákkal szemben, emellett hidakat és alagutakat 

tervez a kerékpáros közlekedés idejének csökkentése érdekében. Az alábbi képen ezen fejlesztések 

mennyiségével is tisztában lehetünk: a rózsaszín sávok kisebb fejlesztéseket, míg a narancssárgák 

nagyobb beruházásokat jeleznek. A kék sávok jelzik azokat az útszakaszokat, ahol több helyre van 

szüksége a kerékpárosoknak, a fekete félkörök a tervezett hidakat/alagutakat jelölik, a rózsaszín körök 

pedig az új városi fejlesztési területeket takarják (ahol még hátra van az infrastruktúra kialakítása). 
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Kerékpáros szuperpályák 

A kerékpáros szuperpályák (Cycle Super Highways) a Koppenhága Önkormányzat és a szomszédos 

községek közös, regionális projektje, mely a hosszú távú ingázásra összpontosít. A PLUSnet és a Green 

Cycle Routes (Zöld Kerékpárútvonalak – 3,5 méter széles csapások kerékpárok számára ösvények, kisebb 

utak, hidak mellett) rendszere is a jövőben lesz beolvasztva a Cycle Super Highways hálózatába. 

A tervezett első 28 CSH-t 2012-ben fejezték be a kivitelezők, mely egy több községen áthaladó, 

koppenhágai végcéllal rendelkező, 17 kilométer hosszú útvonal. A CSH-k kifejezetten azon ingázókra 

specializálódtak, akik 5-20 kilométer közötti távolságra laknak munkahelyüktől, vagy oktatási 

intézményüktől. Ahhoz, hogy ezt az utat minél gyorsabban és kényelmesebben tehessék meg, az 

útvonalak egyenesek, laposak, simák és közvetlenül kapcsolják össze a lakónegyedeket, oktatási 

intézményeket és üzleti területeket. Emellett olyan extra szolgáltatásokat nyújtanak, mint a 

„zöldhullám”, ami a szinkronizált forgalmi lámpák segítségével lehetőséget adnak, hogy megtartsák a 

kerékpárosok 20 km/órás sebességüket. Utóbbit a környezetük is biztosítja, sebességkorlátozó táblákkal 

és az aktuális sebességet kijelző LED-táblákkal figyelmeztetik a kerékpáros közlekedőt a szabályos 

közlekedés megtartására. A magas színvonalon kialakított útkereszteződésekben azok számára, akiknek 

meg kell állnia, visszaszámláló, kerékpár-pumpa és lábtámasz áll rendelkezésére. 

A 28 útvonal összesen 500 kilométernyi CHS-t jelent, költsége pedig a 440 millió dán koronától 

(alapmegoldás) a több mint 900 millió koronáig (ideális megoldás) terjedhet. Ez körülbelül 1,5-3 millió 

korona közötti összeget jelent kilométerenként, a végeredmény minőségétől függően. Hatásaként 

várhatóan újabb 15.000 ember fog kerékpárral ingázni, ennek következményeképpen pedig az 

Önkormányzat várhatóan évi szinten több mint 350 millió koronát fog megspórolni. Egy részletes 

tanulmány, mely a 28 CSH-ból álló hálózat társadalmi-gazdasági hasznosságát vizsgálta, arra az 

eredményre jutott, hogy nem egészen egy milliárd dán koronának a befektetése a kerékpározás 

fejlesztésébe és fenntartásába egy ötven éves időszak alatt több mint hétszeresen térül vissza (még 

pontosabban 7,3 milliárd korona értékben). Ez egy 19%-os belső megtérülési rátának felel meg – a 

minisztérium minimum elvárása egy infrastrukturális befektetésnél 5%-os megtérülési ráta, így láthatóan 

jóval magasabb értéket képvisel a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése. 
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Focus on Cycling – Koppenhága kerékpáros minta szabványa 

A Focus on Cycling (Középpontban a Kerékpározás) nevet Koppenhága önkormányzatának útfejlesztési 

projektjeinek tervezési iránymutatásai viselik. Az iránymutatások célja, hogy biztosítsa, a kerékpáros 

forgalomra tekintettel készülnek a város útfejlesztési projektjeinek tervei – függetlenül attól, konkrétan 

kerékpáros fejlesztésről van szó, vagy sem. Továbbá az iránymutatások a következetes tervezést 

biztosító céllal kerültek megfogalmazásra. Ezek a szabványok a dániai, városi útszabványokon jóval 

túlmutatnak, és speciálisan azzal a céllal lettek megtervezve, hogy biztosítsák, a kerékpáros szakpolitikai 

célkitűzések megvalósulnak. A minimumszabványok a különböző kerékpáros infrastrukturális elemeknél 

az alábbiak: 

● A PLUSnet kerékpárút szabványos szélessége 3 méter, minimumszélessége 2,8 méter; 

● A szuperpályák szabványszélessége forgalomtól függően 2,5-3,5 méter között mozog; 

● Minden más kerékpárút szabványszélessége 2,5 méter, minimumszélessége 2,2 méter; 

● Egy kerékpársáv minimumszélessége 1,5 méter.18 

A város elismerte, lemaradt Hollandiától a kereszteződések tervezésében – ezt pedig megerősíti a tény, 

hogy a koppenhágai balesetek többsége kereszteződéseknél történik (bár ez nem specifikusan 

koppenhágai jelenség). A kereszteződések tervezése kritikus pontja a kerékpáros infrastruktúra-

fejlesztésnek. Nincs sok bizonyíték azzal kapcsolatban, hogy a kerékpársávok bevezetése láthatóan 

csökkentené a kerékpáros baleseteket, bár a személygépjármű-kerékpár kereszteződések számának 

csökkentése enyhítő hatással van. A hollanddal leginkább versenyképes kereszteződés-tervezést jelenleg 

Londonban sikerült realizálni (holland példák alapján).  

A koppenhágai kerékpározás előnyei 

A már ismert, kerékpározással együtt járó környezeti, gazdasági és társadalmi előnyöket (alacsonyabb 

légszennyezettség, kevesebb baleset, kevesebb torlódás, zajcsökkenés, az elhasználódás csökkenése) 

monetáris alapon nézve Koppenhága önkormányzata az alábbi megállapításokat tette: 

● Minden, személygépjármű helyett kerékpárral megtett kilométerrel Koppenhága városa 

kicsit több mint 1 dán koronát takarít meg (a számításokat az útelhasználódás statisztikáiból 

vezették le); 

                                                           
18 McKibbon (2014, p.31) 
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● Ez a napi 1.270.000 kilométerrel számolva, melyet a város kerékpárosai megtesznek 

éves szinten körülbelül 600 millió dán korona megtakarítást jelent; 

● Ha ezt a távolságot is személygépjárművek tennék meg, a költsége közel azonos lenne 

(0,09 koronával alacsonyabb összeg kilométerenként); 

● Környezetvédelmi szempontból mérve a koppenhágai kerékpárosok évente 90.000 

tonnával kevesebb széndioxidot bocsátana ki, mintha ugyanezt a távolságot személygépjárművel 

tennék meg; 

● Az egészségügyi szempontot figyelembe véve pedig kevesebb betegszabadságot és 

alacsonyabb egészségügyi kiadásokat jelent a kerékpározás ilyen aránya- évente majdnem két és 

fél milliárd koronát takarítanak így meg Koppenhága lakói.  

Mindezeket számításba véve a közel két milliárd koronás kiadás, melyet Koppenhága városa 

kerékpárutakra, parkolási létesítményekre, útkereszteződések fejlesztésére vagy kommunikációs 

kampányokra költött, igazolja önmagát. 

Biztonság – az új kerékpárosok 

A korábbi fejezetekben már kifejtett, a kerékpáros kultúra feltámasztására tett kísérletek és a 

kerékpározási hajlandóság ösztönzése kiemelten fontos, ha a jövő kerékpárosaira, a gyermekekre 

gondolunk. 

Mind a felnőttek, mind a gyermekek biztonságban kell, hogy érezzék magukat, mikor kerékpárral 

csatlakoznak a forgalomba. Ennek van személyes felelősségi vonatkozása is, a forgalmi kultúra 

magunkévá tételével, azonban az utak kialakítása és ennek eredményei oroszlánrészt vállalnak a 

felelősségben. Egy könnyen áttekinthető forgalmi rendszerrel elérhetjük, hogy minden generációnak 

csak előnye származzon a kerékpározásból.  

Egészséges kerékpározás az iskolákban 

A helyes közlekedési kultúra és a biztonságos (kerékpár-) utak létrehozása kiemelten fontos az 

iskoláskorúak kerékpározásának szempontjából, mivel mindez az alapja annak, hogy a gyermekek már 

fiatalon megtanulják a biztonságos forgalmi közlekedést. A kérdés azért is fontos, mert a gyermekek 

kerékpározásából rövid- és hosszú távú előnyök is származnak.  
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Így például a 2012-es Mass Experiment projektből származó eredmények alapján azok a gyermekek, akik 

kerékpárral vagy gyalog járnak iskolába, sokkal jobban tudnak koncentrálni az iskolában azokkal 

szemben, akik autóban, buszon vagy vonaton ülve érkeznek reggelente. A kerékpározás (vagy gyaloglás) 

pozitív hatása ráadásul jóval erősebb, mint a reggeli vagy uzsonna fogyasztásáé. 

Svendborg község fő iskolai sportprojektje, a Svendborg Projekt során szintén fontos adatokra derült 

fény a gyermekek sportolásának fontosságáról. A projekt magával vonta, hogy egészen hatodikos korig a 

heti kettő helyett heti hat órában kellene testnevelést tanulniuk a diákoknak, mivel ez mind az 

egészségre, mind a koncentrációs készségre pozitív hatással volt. A projekt eredményei között szerepelt 

az is, hogy jóval kevesebb konfliktus alakult ki az iskolaudvaron és jóval nyugodtabbak voltak a diákok a 

tanórákon. Ha egyszer testnevelés ilyen hatással van a gyermekek mindennapi életére, egyértelmű, hogy 

a szülőknek át kell gondolnia – szükséges-e iskolába fuvarozni gyermekeiket, minden nap. 

1978 és 2000 között a 6-10 év közötti gyermekek száma, akiket személygépjárművel szállítottak szüleik 

iskolába, több mint kétszeresére emelkedett (10%-ról 23%-ra). A szám stabilizálódott az új évezred első 

évtizedében – még 2009-ben is az iskolásoknak 25%-át vitték személygépjárművel iskolába, és még ez is 

igen magas számnak számított. Az adatok szerint 2007-2012 közötti időszakban a 10-16 éves iskolás 

gyerekeknek átlagosan mindössze 44%-a kerékpározott az iskolába. Emellett a gyermekek és a 11-15 év 

közötti fiatalok kétharmada nem végzi el a National Board of Health’s javasolt napi 60 percnyi edzést. A 

kerékpározás így már érthető módon fontos része a egészségesebb fiatalok arányszámának 

növelésében. Ahhoz azonban, hogy a gyermekeket meggyőzzék, hogy érdemes kerékpárral járniuk 

iskolába, mind őket, mind szüleiket meg kell győzni arról, hogy az iskolai utak és a közlekedési feltételek 

adottak ahhoz, hogy elsődleges közlekedési eszközük a kerékpár legyen. Ehhez mind állami 

intézményekre, mind helyi hatóságokra szükség van, hogy megtervezzék az utak és kerékpárutak 

hálózatát, méghozzá minden forgalmi szereplő biztonságát szem előtt tartva. Mindez felelősséget vár el 

az iskoláktól és a szülőktől egyaránt, hogy a megfelelő és biztonságos forgalmi kultúrára neveljék 

gyermekeiket. 

Megnövelt útbiztonság 

Az útbiztonság Dániában jelentősen fejlődött az elmúlt években. 2000 óta a kerékpáros balesetek száma 

kevesebb, mint felére csökkent – akár csak a közúti balesetben meghalt kerékpárosok száma. 
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Hasonlóképpen megfeleződött az egy kilométerre eső balesetek száma 2000 óta, miközben a letekert 

kilométerek száma nagyságrendileg stagnál. 

A kerékpárosok azonban továbbra is sérülékeny úthasználók, és még jelenleg is ötször nagyobb egy 

halálos baleset elszenvedésének esélye kerékpárral, mint a személygépjárművel közlekedéssel.  

Forgalmi klub 

A Dán Útbiztonsági Tanács immár több mint harminc éve „üzemelteti” az ún. Gyermekek Forgalmi 

Klubját (Children’s Traffic Club). Amikor egy dán gyermek eléri a hároméves kort, az állam meghívót küld 

neki, mellyel a klub tagjává válhat. Ugyan a dániai szülők mindössze harminc százaléka íratja be 

gyermekét a klubba, ez így is nagy eredményeket tud elérni. A klub tagjai ugyanis egészen hat és fél éves 

korukig minden hat hónapban kézhez kapnak egy csomagot. Az első csomagban már van egy forgalmi 

közlekedést tanító füzet, a továbbiakban pedig főleg játékok kapnak helyet, ezzel már a gyermekek 

kiskorától lehetőséget biztosítanak a szülőknek, hogy a biztonságos kerékpáros közlekedésre oktassák. 

 

Gyermekek a nyeregben 

A központi kormányzatnak, a helyi hatóságokhoz hasonlóan hosszú távú célja, hogy minél több gyermek 

és fiatal kerékpározhasson úgy, hogy biztonságosnak találja. A fiatalkorúakra azonban speciálisan fel kell 

készülni, hiszen ők a közlekedés leginkább veszélyeztetett szereplői. A biztonságos és biztos 

kerékpárutak kialakítása az iskolákhoz biztosítja, hogy a jövő kerékpáros szereplői is kinevelődjenek, és 

hosszú távon nagyobb arányban használják a közlekedők a kerékpárt, hiszen felnőttként jóval nagyobb 

előnyt élveznek azok, akik már gyermekkorukban megtanultak kerékpározni. A Dán Kerékpárosok 

Szövetségének Iskolai Kerékpáros Kézikönyve (School Cycling Handbook 19  - 2013) alapján minél 

                                                           
19 A School Cycling Handbook széles skáláját nevezi meg a beavatkozásra alkalmas eszközöknek, mellyel a további 
kerékpározást ösztönözhetik. Ilyen a gyakorlatra irányuló kezdeményezések (kerékpáros játékok, tesztek, 
kampányok); a kifejezetten az oktatásra irányuló lépések (forgalmi oktatás, promóciós anyagok, melyeket az 
oktatáshoz lehet felhasználni és a “Találd meg a legbiztonságosabb utat az iskoládhoz” kezdeményezés); a 
kerékpárra, mint eszközre összpontosító kezdeményezések (workshopok és fenntartási kurzusok); viselkedés-
nevelés, forgalmi szabályok (sebességkorlátozás, elkülönített forgalom, iskolai személygépjárművek számának 
limitálása, közlekedéspolitika, sisakpolitika és iskolai útkereszteződés-vigyázók); fizikai változások, jelzések arra 
vonatkozóan, hogy jelöljék az iskolai utakat; infrastruktúra (fejlesztett kereszteződések, tárolási létesítmények, 
stb.). 
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korábban kezd el egy gyermek kerékpározni, annál könnyebb számára, hogy magabiztos forgalmi 

szereplővé váljon. Ezzel párhuzamosan gyorsan meg is értik a gyermekek, hogy mit jelent egy jól 

kialakult közlekedési kultúra, mikor más úthasználókkal kerülnek interakcióba. A kerékpározás emellett 

megadja az önálló közlekedéssel járó függetlenség érzetét is. Egy kerékpárral ezt az érzetet már jóval 

korábban magukévá tehetik, mintha az első, személygépjárműre vagy mopedre érvényes vezetői 

engedélyükre készülnének. Dániában azonban a különféle megoldások ellenére, melyek születtek, a 

fiatalkorú kerékpárosok száma fokozatosan csökken – éppen ezért szükséges ellenőrizni, milyen 

lépéseket képes a kormányzat megtenni. 

Egy megfelelő forgalmi kultúra része saját biztonságunk megítélése is – erre példa a sisakhasználat. 

Dániában a kerékpáros felszerelésnek nem kötelező része a sisak, azonban hatása 

megkérdőjelezhetetlen – a fejsérülések esélye 44%-kal csökken sisakhasználat esetén. 

  

Új kerékpárutak az iskolákhoz 

A rekreációs létesítményekhez és iskolákhoz vezető kerékpárutak a kerékpáros utazás 

természetességének, biztonságosságának biztosítékai a fiatalok számára. Fontos emellett az 

útkereszteződések biztonságossá fejlesztése a kerékpárosok számára és az úttesttől elkülönülő 

kerékpárút létrehozása, mind városi, mind városon kívüli területeken. Az egyes projektek 

megvalósításához nélkülözhetetlen, hogy az iskola is bevonódjon a tervezés és megvalósítás fázisaiba is. 

A Kerékpáros Alap az iskolákat és rekreációs helyszíneket választotta prioritásának, mind az 

engedélyezett helyi, mind a nemzett útfejlesztések esetén. Az iskolák környezetének fejlesztésének 

remek példája Ringkøbing-Skjern megye, mely két útszakaszt is biztosítani kívánt kerékpáros-

fejlesztésekkel, ezek a szakaszok ugyanis a megye három iskolájához csatlakoztak. Különösen fontos volt 

a fejlesztések minél korábbi megkezdése, ugyanis Hojmark iskolájának diákjai hetedik osztálytól 

kötelezően Lem iskolájában fejezték be tanulmányaikat, ráadásul – éppen ezért – igen magas volt az 

iskolák között ingázó diákok száma – napi több órát is utaztak hogy a két iskola különféle szabadidős 

programjain részt vehessenek. A rendőrség az útszakaszokat „veszélyeztetett iskolai útnak” 

nyilvánította, így az iskolások nagyrészt a tömegközlekedés használatára, vagy szüleik 

személygépjárműire voltak korlátozva. Az igények megfogalmazása után két új kerékpárút épült a két 

útszakaszon, emellett helyi forgalompolitikai változások is követték a fejlesztést: így az iskolák parkolási 
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feltételeiről, az iskolába jutó biztonságos útvonalakról és iskolai járőrről is rendelkezett – a projekthez 

pedig nagyságrendileg 1,7 millió dán koronával járult hozzá a Kerékpáros Alap. 

School Cycling Cities20 

A School Cycling Cities (szabad fordításban Iskolába Kerékpározó Városok) koncepciója nagy ambícióval 

és fejlettebb innovációs megoldások bevonásával lett megalkotva, az iskolások kerékpáros 

arányszámának megnövelése érdekében. Legfőbb céljai az egységes útbiztonsági megoldások és az 

iskolai kerékpározás biztonsága. Az SCC olyan helyi hatóságoknak lehet eszköze, melyek megnövelnék az 

iskolába kerékpárral közlekedő gyermekek számát. A program alkalmazkodik a helyi közlekedési 

viszonyokhoz, s azok ismerete, illetve a tény miatt, hogy az iskolák főutakhoz közel helyezkednek el, a 

helyi hatóságok felelőssége ezek biztonságának biztosítása. Az SCC támogatási keretében megvalósulhat 

figyelemfelkeltő kampány, iskolai programok szervezése, vagy akár új útvonalak építése is. A 

testnevelési szokások megváltoztatását célozta például a Minden gyermek kerékpározzon! (Alle Born 

Cykler) kampány, amely az egész közösség segítségével növelheti a kerékpározó gyermekek számát. A 

program keretén belül megváltoztathatóak a közlekedési viszonyok is, így több településen is rövid 

próbaidőszakokat tartottak egyes területeken a sebességkorlátozással, vagy a terület 

gyalogosforgalomnak átadásával. 

 A biztonságos közlekedésnek egyik kulcspontja minél több helyszínen az önálló kerékpárutak 

kivitelezése, amivel elkerülhetőek nem csak a balesetek, de akár a más úthasználókkal történő 

interakciók is, melyek csak bizonytalanságok, önbizalomvesztést okozhatnak a kerékpározó 

gyermekeknek, ezzel is könnyebbé téve az utat az iskoláig. A különálló kerékpárutak létrehozása 

azonban nem minden iskola esetében lehetséges megoldás. Ennek kezelésére több megoldás is létezik, 

az egyik az iskolai járőrözés intézményének megteremtése. A járőr forgalomenyhítő hatású, és felhívja a 

figyelmet az úton közlekedőkre, illetve az út iskolai út létére.  

Más megoldások is lehetségesek, az egyik az Odense-i Boldog Kerékpáros Iskola koncepciója (Cykelglad 

skole) – itt a kerékpárt arra használják, hogy bevonják az oktatásba, és ezzel színesítsék az egyes 

forgalom-kapcsolatú képzéseket, megtartva a gyerkek figyelmét, illetve kerékpáros kirándulások 

szervezésével a kerékpározás, mint élvezetes tevékenység elismerése is valós opció. Az Odense-i 

Ejerslykkeskolen intézkedései például: 

                                                           
20 Denmark – on your bike! (2014, p.61) 
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 Bevezető foglalkozás minden tanárnak és pedagógusnak a kerékpározásról és annak 

integrálásáról az oktatásba; 

 20 tanár kiképzése kerékpáros instruktorrá; 

 Kerékpáros Játéknap szervezése hatodik osztályosoknak, hogy szinten tartsák kerékpáros 

tudásukat; 

 „Pimp my bike” – foglalkozás, ahol a gyermekek személyes külsővel ruházhatják fel 

kerékpárjukat; 

 A kerékpározás, mint választható tantárgy – kerékpáros játékokkal, kerékpáros képzéssel, 

műhelyekkel, stb. 

A koncepciónak köszönhetően az iskolában a kerékpárral iskolába járók aránya 37%-ról 40%-ra 

emelkedett. Az órákon is többet használják a kerékpárokat – a képzés 2011-es kezdete előtt a tanárok 

mindössze 38%-a próbálta a kerékpárt bevonni az oktatásba, s ez a szám 2013-ra 67%-ra változott. 

Ugyanebben az évben a diákok 87%-a mondta, hogy jóval többet használják a kerékpárt az órákon, mint 

a projekt kezdete előtt. A tanulók növekvő kerékpáros képességei és összpontosítása a forgalomban 

továbbá azt jelenti, hogy jóval több tanár és pedagógus érzi, hogy elviheti osztályát kerékpáros túrákra, 

mint korábban. Odense 6,3 millió dán koronát kapott, melyből az Odense Kerékpáros Város Kerékpáros 

Alapja kilenc alprojektet is tud finanszírozni. 

Természetesen sok olyan gyermek is van, akik kénytelenek busszal vagy autóval érkezni iskolájukba. 

Ilyen esetekben szükséges olyan méretű utak kialakítása, ahol a forgalom különböző szereplői 

kényelmesen tudják használni saját útszakaszukat, ahogy ezt Skanderborg példája is megmutatja. 

A skanderborgi „A Szokatlan” névre hallgató kampány fő fókusza az a tény, hogy a gyermeküket az 

iskolába autóval vivő szülők egyúttal kevésbé biztonságossá teszik az útszakaszt más gyermekek 

számára. A kampány éppen ezért a „ritka gyermekeket” dícsérte, akik „saját magukat vitték” iskolába 

(akár kerékpárral, akár tömegközlekedéssel, rollerrel, vagy gyalog). A kampány két elemből tevődött 

össze: A) Az iskolai utak fizikai lezárása; B) Olyan üzenetek kommunikálása, melyek saját magukat 

„szállító” gyermekekről szóltak. Skanderborg helyhatósága három iskola körül zárta le az utakat. A 

„megszokott” módszerrel történő továbbjutás lehetetlensége új megoldások kipróbálását szülte. „A 

Szokatlan” kampány közben folyamatosan kommunikálta azokat az előnyöket, melyeket a magukat 

szállító gyermekek élveznek. Az egyik kulcseleme a kampánynak a szokatlant végző személyek 

kiemelése, kihangsúlyozása volt. Ezzel elejét vették a kritikának azok részéről, akik fogyatékosság, vagy 
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más opció hiánya miatt kénytelen autóval iskolájukba vitetni magukat. A „szokatlan” köré épített 

kampány során átlagos gyermekeket avattak hőssé a hatóságok tagjai, maga a kommunikáció vizuális 

megoldása is a képregényhősök világát idézte. A kampány része volt egy kerékpáros sisak-verseny is, 

ahol az idősebb tanulók készíthettek magukról képet a sisakjukban és jelölhették be magukat a 

megfelelő címkével Instagramon – a cél a sisakviselés menővé, pozitív kisugárzásúvá tétele volt. A 

kampány hatásának lemérése során 25%-os személygépjármű-forgalomcsökkenést mértek a bevont 

iskolák körül, ezerötszáz szülőt közvetlenül érintettek az útlezárások és több mint kilencezren látogatták 

meg a kampány honlapját a négyhetes időszak alatt. A kampányt a helyi körülményekhez igazítva 

tartották meg – ez más, későbbi helyszíneknél is igen fontos lesz, hogy magasabb fokú interakciót 

teremtsenek a kerékpárosok, gyalogosok és személygépjárművel közlekedők között. Az SCC 

kezdeményezésének keretein belül az innovatív kerékpáros megoldások, és ezek közül a scoak 

terjesztése is hangsúlyt kap. 21 

Konklúziók 

A korábban elemzett két – a szubszidiaritásnak mindent alárendelő, de „mesterségesen” létrehozott 

alapokról építkező brit és az organikusan kifejlődött kulturális beágyazottságon alapuló holland – 

példától eltérően Dániában egy, a központi akaratra alapozott, minden lépésében kiszámított 

kerékpáros szakpolitikára ismerhetünk rá. Nem is véletlen: Dánia Európa második számú kerékpáros 

„nagyhatalmaként” igen jó úton haladt a személygépjármű-forgalom csökkentésében, s ennek a 

tendenciának megtorpanása negatívan befolyásolhatja mind a környezetszennyezési, mind 

népegészségügyi, mind közlekedéspolitikai célkitűzéseit. 

A dán példában tehát azt láthatjuk, ahogy a központi kormányzat előre meghatározott célok mellett, 

szakértői segítséggel meghatározott módszerekkel és eljárással fejleszti kerékpáros 

közlekedéspolitikáját. A befektetett összegeket így az olyan, szakterülethez értő szervezetekkel közösen 

osztották be, mint a Dán Kerékpáros Szövetség.  A 2014-es stratégia tükrözi is a szakértői támogatást: a 

részletesen megtervezett stratégia fő pillére az infrastruktúra-fejlesztés mellett (mely, ha a tervek 

megvalósulnak, országos szinten egységes rendszer szerint, a kerékpárosok kényelmét és 

közlekedésének egyszerűsítését leginkább kiszolgáló módon jön létre) a kerékpáros-biztonságot tette 

meg fő hangsúlynak. A már korábban is elindított kampányok sikeressége mérhető (egyre magasabb 

                                                           
21 Denmark – on your bike! (2014, p.64) 
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arányban találják biztonságosnak a kerékpározást a dán válaszadók), s fontos észrevenni, hogy ezzel nem 

pusztán a jelen kerékpárosainak kedvez a kormányzat: olyan szellemi érési folyamat indulhat el, melynek 

során egyre többen már olyan környezetben nőnek fel, hogy napi szinten kerékpároznak, valamint 

mindezt a teljes magabiztosság és biztonság tudatával teszik, így nem okoz nekik akár újabb 

generációkat is a nyeregbe ültetni. A központi irányítás tehát – amennyiben szakértői szervezetekkel 

történt egyeztetésre és a helyi viszonyok figyelembevételére épült – sikeresen tudja nem csak fejleszteni 

a kerékpáros közlekedés infrastruktúráját (hiszen közvetlen felügyelettel oszthatja el forrásait, közvetítő 

hatóság nélkül -, de megváltoztatni a lakosság benyomását is, akár kulturális beágyazottságot 

megkezdeni a kerékpáros közlekedés tekintetében. 
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