


legjobb dolog, amit tehetünk, ha kipróbáljuk 
a kerékpárt. Akár hétvégén, akár hétköznap. 
Akár munkába menet, akár csak a boltig, vagy 
barátokkal, családdal kirándulva. Átlagos vá-
rosi távokon a bicikli a leggyorsabb, legegy-

szerűbb, legolcsóbb közlekedési eszköz. Szabadságot, örö-
möt, mozgást hoz a mindennapokba. Megszabadít a tömeg-
től, mégis a városi vérkeringés részévé válunk. Élhetőbbé, él-
vezhetőbbé, közösségibbé teszi településeinket. 

Ideális környezetben bárki – kortól, nemtől, társadalmi stá-
tusztól függetlenül – élvezheti a kerékpározás örömét. Hogy 
Magyarországon ez adott-e? Egyre inkább. A Magyar Ke rék-
párosklub azért dolgozik, hogy ez tényleg így legyen. De mi-
lyen akadályokkal kell megküzdenie?

Aki kipróbálta, már biztosan ismeri a bringázás örömeit és 
természetesen a buktatóit is. Itt nem feltétlenül az elhanya-
golt kerékpárutak buktatóira gondolunk. Bár az egyre növek-
vő igényeket érzékelik már a döntéshozók és a tervezők is, az 
elmúlt fél évszázad várostervezési buktatói mégis tovább él-
nek a politika szintjén, ebből következően a tervezőasztalo-
kon is. Elég kimenni az utcára, máris láthatjuk ezeket.

Látunk azonban mást is. A kerékpározás az utóbbi másfél 
évtizedben kilépett a nagyvárosi szubkultúrák és a sport kö-

zegéből, és a mindennapok része lett. Vidéken pedig mindig 
is az volt, és ha a döntéshozók és tervezők nem gátolják 
meg, az is marad. 

Igény van rá, nem is kicsi
Az állítást egyre több adat bizonyítja. Az Eurobarometer 20% 
fölötti kerékpárhasználati arányát hazai felmérések is iga-
zolják. A Cofidis Hitelmonitor 2017. tavaszi mérése szerint a 
vidékiek 24, a budapestiek 7%-a szinte naponta kerékpárra ül, 
sőt a lakosság 69%-ának van biciklije. Ez kb. 7 millió bringát 
jelenthet, amit már többen használnak közlekedésre, mint 
kikapcsolódásra. A Kantar Hoffmann piackutató cégnek a 
Magyar Kerékpárosklub számára végzett kutatása szerint 
még januárban sem ment 10% alá a legalább hetente tekerő 
fővárosiak aránya. Két-három éve a Budapesti Közlekedési 
Központ kutatása megállapította, hogy Budapesten 20 év 
alatt megtizenegyszereződött az egyes belvárosi pontokon 
bringázók száma, és van, ahol már 10% feletti a járművek kö-
zötti biciklis arány.

Ahol a kerékpározás elér egy bizonyos szintet, ott a biciklit 
használók már nem környezetvédelmi vagy egészségi szem-
pontok miatt választják ezt a közlekedési módot. Egyszerű-
en csak gyorsan akarnak odaérni valahova. Nem is öltöznek 
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LESZ-E 
MAGYARORSZÁGBÓL 
                                        HOLLANDIA? 

Valószínűleg a világ leghihetetlenebb statisztikai adatai között 
szerepel az Eurobarometer állítása, miszerint Magyarországon él Európa 
harmadik legtöbbet kerékpározó nemzete. Tény, hogy reneszánszát éli 
a kerékpározás, a közvélekedés szerint mégis fényévekre vagyunk a 
minket megelőző Hollandiától és Dániától. A Magyar Kerékpárosklub 
azért dolgozik, hogy közelebb kerüljünk hozzájuk. 



bringásnak: egy városi kerékpáron nincs szükség sportfel-
szerelésre. Öltönyös bringások ma már nem csak külföldi fo-
tókon jönnek szembe.

Tavaszi felmérések szerint Magyarország lakói ritka össz-
hangban támogatják a kerékpározás fejlesztését. Tisztában 
vagyunk az előnyeivel, de járhatóbb, ideálisabb utakra vá-
gyunk. Kényelmesebb, vonzóbb környezetben szívesen brin-
gáznának azok is, akik ma még nem teszik. A popularitás pla-
fonjának áttörését bizonyítja, hogy alig van termék, amelyet 
még nem reklámoztak biciklivel.

Persze a már régóta bringázók tudják, ma szuperül lehet 
kerékpárral közlekedni. Tíz éve még városi gerillaharcot kel-
lett folytatni a mindennapi közlekedésben, napjainkban az 
autós–biciklis–tömegközlekedő határvonalak elmosódásá-
nak köszönhetően – pár kivételes esettől eltekintve – odafi-
gyelnek egymásra a közlekedők. A kerékpározó máskor autó-
ban ül, vagy sétál, így az emberek egyre jobban megismerik 
és elfogadják a másik szempontjait.

Több hely kell
A több évtizednyi hibás – az autózást előtérbe helyező vá-
rostervezés kereteibe szorított – „kerékpáros” infrastruktúrát 
már kinőtte a kerékpárhasználók tömege. Ennek ellenére a 
jól csengő jelszavak mellett még mindig az autózást prefe-
rálja a városok vezetése. Bátor, céltudatos vezetői döntések 
nélkül a bringázás adta lehetőségeket nem tudják kihasznál-
ni a helyi közösségek. Fontos állami, önkormányzati feladat 
a kerékpározás népszerűsítése és oktatása, éppúgy, mint az 
utak vonzóbbá tétele. Ezek is szükségesek ahhoz, hogy a ke-
rékpározás köré évtizedek alatt kiépült mentális falakat le-
bontsák.

Kinek és miért éri meg 
a bringázás fejlesztése? 
Mindenkinek megéri. Még azoknak is, akik nem tekernek. 
Kiszámolták ugyanis, hogy minden biciklin megtett kilométer 
hasznot hoz a társadalomnak, míg az autós kilométerek 
veszteséget termelnek. Nem csak a kisebb dugók miatt: az 
orvosnál is kevesebben várhatnak, és a gazdaság is kaphat 
egy lökést. Az egészségesebb munkatársak ugyanis többet 
dolgoznak, miközben megspórolnak a környezetnek egy 
nagy adag zajt, füstöt és stresszt. A ma még száguldó és 
parkoló kocsik helyett beszélgető, játszó, sétáló gyerekek és 
idősek, fák és bokrok, vállalkozások vehetik használatba a 
közterületet. Senkinek nem kell megmagyarázni, hogy csen-
desebb, tisztább levegőjű városrészekben szívesebben la-
kunk, míg ennek az ellentétéből menekül, aki tud.
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Ilyesmire gondolt László János, a Magyar Kerékpárosklub 
– ma már posztumusz budapesti díszpolgári címmel kitünte-
tett – volt elnöke, amikor azt mondta: „Ahol jó kerékpározni, 
ott jó élni.” Az egészben pedig az a csodálatos, hogy egyéni 
kedvező döntéseink a közösségnek is hasznot hoznak.

Könnyen elszúrhatjuk
Szerencsére most pénz is van a fenti, utópisztikusnak tűnő 
ideális városkép megvalósítására, mert az Európai Unió milli-
árdokat biztosít a fenntartható közlekedési módok fejleszté-
sére. Vajon jól is költik el ezeket a pénzeket? A Kerékpáros-
klub mérnökei és helyi csoportjai számtalan város, illetve fő-
városi kerület fejlesztési terveinél tesznek javaslatokat, de 
gyakran szélmalomharcnak tűnik a munkájuk. Számos jó 
példa ellenére továbbra is ömlenek a bringázásra és gyalog-
lásra szánt milliárdok az autóközpontú beruházásokba. Ezek 
nem csak most drágák – társadalmi, egészségügyi, környe-
zeti kárait évtizedekig fizethetjük.

A kerékpározás előnyeit tudatos stratégiai tervezéssel 
könnyen kiaknázhatjuk. A Kerékpárosklub részt vesz a most 
formálódó Nemzeti Kerékpáros Stratégia kialakításában, 
KRESZ-módosítási javaslatai a közlekedők együttműködését 
segítenék. 16 budapesti kerület 12 biciklis beruházásánál 
tettek részletes javaslatokat, ahogy a Balatoni Bringakörút, a 
Duna-menti Eurovelo 6 nemzetközi túraútvonal és a vidéki te-
lepülések hálózattervei mellett is ott vannak a szakértőik.

Ezek a projektek azonban csak akkor lehetnek sikeresek 
– ültethetnek több embert kerékpárra –, ha a szakmai szem-
pontokat nem írják felül a rövid távú politikai célok, kapko-
dást eredményező, betarthatatlanul rövid határidők és elna-
gyolt jelszavak helyett valódi, az érintetteket bevonó, évtize-
des vízióval rendelkező tervek születnek. 

Valódi tettek kellenek! Gyalog vagy kerékpárral is könnyen 
bejárható településekre, a környezetbarát közlekedési mó-
dok előtérbe helyezésére van szükség. Budapest átbicikliz-
hető hidak, forgalomcsillapított, gyerekbarát közterületek, 
több zöld terület nélkül nem lesz élhetőbb. Bringasávok kel-
lenek a Nagykörútra és a főutakra, sétányok a Duna-partra, 
bárki számára élvezhető terek minden kerületbe.

Mindezek nélkül az európai dobogós helyezést adó hagyo-
mányos vidéki kerékpározás helyét átveszik a pöfögő kocsi-
sorok. Budapesten állandósulnak a szmogriadók, a gazda-
sági és egészségügyi hasznok hatékony kiaknázása helyett 
továbbra is csak civilek felhívásaira próbálják civilek előrébb 
döccenteni a „szekeret”. Az utóbbinak is megvan a maga 
bája, de jó lenne szintet lépni. A Magyar Kerékpárosklub eh-
hez keres partnereket. 
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HA MÁR MENTHETETLEN 
A KERÉKPÁRGUMI 
Nemcsak a környezettudatos szemlélet, de a racio-

nális gondolkodás is arra sarkallja a kerékpároso-

kat, hogy defekt esetén javítókészlet segítségével 

foltozzák meg a gumibelsőt. Ám amikor az már tel-

jesen elhasználódott, vagy nagyobb károsodás éri, 

nincs mit tenni, ki kell cserélni. Mit kezdjünk a hulla-

dékká vált gumival, legyen az belső tömlő vagy kül-

ső abroncs?

Azokat a hulladékokat, amelyeknek a lerakását 

részben vagy teljes mértékben jogszabály tiltja, hasz-

nosítani kell. Ez igaz a gumiabroncsokra is a vonatko-

zó uniós szabályozásnak (1999/31/EK irányelv) meg-

felelő, jelenleg hatályos hazai jogszabály [a hulladék-

lerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. 

(IV. 5.) KvVM rendelet] szerint. Csakhogy a jogsza-

bály a kerékpár-gumiabroncsot kivételként nevesíti, 

ezáltal nem követ el jogszabálysértést az, aki a to-

vább nem használható kerékpár-gumiabroncsot a ve-

gyes települési hulladékkal együtt gyűjti, azaz egy-

szerűen kidobja a kommunális gyűjtőbe. 

Amennyiben ennél környezetbarátabb módon sze-

retnénk eljárni, két lehetőség közül választhatunk. A 

leselejtezett kerékpárgumit az új megvásárlásakor 

leadjuk egy kerékpárszervizben, bízva abban, hogy 

a szelep eltávolítása után nem ugyanúgy a kukában 

végzi, illetve más, leadható hulladékainkkal együtt 

elvihetjük egy hulladékudvarba.

Megemlítendő, hogy Európában nincs egységes 

gyakorlat a használt kerékpárgumik kezelésére. Míg 

például Dániában – hozzánk hasonlóan – megoldatlan 

a kérdés, addig Hollandiában léteznek gyűjtőpontok 

a hulladékká vált kerékpárgumik begyűjtésére.


