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Összefoglalás Gödöllő kerékpáros-baráttá tételének lehetséges lépéseiről 2012-2013 
során. 

Az alábbi összeállítás nem helyettesíti a város közlekedési koncepciójának 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy abban a kerékpár, mint jármű, integrált módon 
jelenjék meg. Ennek elkészítése és közgyűlés által elfogadva rendeletbe foglalása 
elengedhetetlen feltétele a város hosszú távú integrált közlekedésfejlesztéséhez.

Intézkedések, amelyek költséghatékonyan és viszonylag egyszerű módon segíthetik a 
kerékpáros közlekedés fejlődésének kezdetét. (a sorrend egyúttal prioritást is jelöl)

1. Lakosság felmérések, közlekedési szokások, kerékpáros közlekedési szándék 
vizsgálata közvélemény-kutatás eszközeivel, az intézkedések megkezdése előtt, 
és a két év eltelte után. 

2. Közterületi tárolók telepítése: A feladathoz javasoljuk a közösségi tervezés 
eszközeit is igénybe venni. Ennek segítségével készülhet el az a térkép, ami 
tartalmazza az összes szükséges közterületi kerékpártároló javasolt helyét, 
kapacitását, és a telepítés fontossági sorrendjét. A telepítés és a város saját 
tároló-designjának kiválasztására javasoljuk a nyilvános pályázatot. A telepítésnél 
és finanszírozásnál javasoljuk a vállalkozók bevonását, azok érdekeltségének 
megteremtésével, a bürokratikus akadályok csökkentésével.

Lépések:
• helyek kiválasztásához önkéntesek toborzása
• módszertan bemutatása: google térkép, fényképezés, kapacitásszámítás
• területek és önkéntesek összekötése
• bejárás
• összegzés
• térkép véglegesítés, sorrend kialakításával
• Önkormányzat számára a térkép és a paraméterkönyv 

(http  ://  kerekparosklub  .  hu  /  szakmanak  /  parkolas  /  kerekparparkolokhoz  -  
muszaki  -  ajanlas  ) bemutatása, elfogadtatása

• támasz design pályázat, nyilvános szavazásos kiválasztás
•  „egyablakos rendszer” bemutatás, elfogadtatás: azok az üzlettulajdonosok, 

akik az üzletül elé maguk telepítik város által kiválasztott típusú támaszt, a 
szükséges engedélyeket egyszerűsített módon kapják meg, és a területet 
pedig ingyen.

3. Akkut kerékpáros-közlekedési pontok feltárása, tervezési megbízás kiadása a 
megoldására, döntés, kivitelezés. Ebben a munkában is szükséges a közösség 
bevonása, nyilvános fórumok szervezése. (Szervezetünk vonatkozó szakmai 
anyaga: http  ://  kerekparosklub  .  hu  /  files  /  MK  _  onkormanyzatnak  _  KP  _  kresz  _  web  .  pdf  )

4. Egyirányú utcák megnyitásának tervezési megbízása, döntés, kivitelezés
5. Bekapcsolódás a régió kerékpártursztikai fejlesztéseibe, kezdeményezéseibe: 

Eurovelo 6 (1364/2011.(XI.8) kormányrendelet alapján 2014-ig végleges kiépítés 
Rajka és Budapest között), Rákos patak nyomvonal, stb

http://kerekparosklub.hu/files/MK_onkormanyzatnak_KP_kresz_web.pdf
http://kerekparosklub.hu/szakmanak/parkolas/kerekparparkolokhoz-muszaki-ajanlas
http://kerekparosklub.hu/szakmanak/parkolas/kerekparparkolokhoz-muszaki-ajanlas


1

1024 Budapest, Kis Rókus u. 
2.

+36 1 315 0590
info@kerekparosklub.hu
www.kerekparosklub.hu

6. Kommunikáció: 
• Kommunikációs célok és eszközök meghatározása
• Logó, arculat, városi alhonlap.
• népszerűsítő kampányok tervezése: 

o bebiciklizések önkéntesekkel, havonta egyszer vasárnap, a résztvevők 
kisokost kapnak a végén (kellékek /póló, molinó, kisokos/ biztosítása)

o bringás nap: használt-börze, ingyen szervízelés, gyakorlópálya 
gyerekeknek, stb

o „bringázz Gödöllő verseny (éves): regisztrált részvétel, jutalom, nagy nyitó 
és záró ünnepség, helyi hírességek bevonása, stb.(pl.: ha leteszem a héten 
a jogosítványomat, helyette valamit kapok, helyben vedd meg akció, stb.)

• lakosság folyamatos informálása a változásokról
• lakosságnak kisokos 
7. gyermek-oktatás tervezése, programok. Egy lehetséges program: 

http  ://  kerekparosklub  .  hu  /  bringazzsuliba  

http://kerekparosklub.hu/bringazzsuliba
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(1) Ahol nem szerepel, hogy az „MK ajánlatot tesz”, ott a munkát térítés nélkül végezzük.

Feladatok első lépés MK szerepe (1)
(MK szakmai csapata és a 

helyi önkéntesek 
közösen)

1 Lakossági felmérés • módszertan, kérdőív 
elkészítése, 

• felmérés szervezése, 
helyi médiák, 
önkormányzati 
honlap és 
kiadványok 
felhasználásával

• értékelés

• vállalja, ajánlatot tesz

• együttműködik benne
• együttműködik benne

2 Tároló program ld. fenn MK vállalja, ajánlatot tesz. 
A design pályázat 
bonyolításában csak 
közreműködik)

3 Akkut kerékpáros-közlekedési 
pontok feltárása

ld. fenn Tervezői ajánlatot kell 
kérni, MK konzultációs 
partnerként működik 
közre.

4 Egyirányú utcák megnyitásának 
tervezési megbízása,

• utcák kiválasztása,
• módszertani javaslat, 

konzultáció
• tervezés

• együttműködik benne
• MK részt vesz benne

• pályáztatás után a 
nyertessel MK 
konzultál

5 Bekapcsolódás a régió 
kerékpártursztikai fejlesztéseibe

ld. fenn MK konzultációs 
partnerként, 
javaslattevőként részt 
vesz benne

6 Kommunikáció • kommunikációs terv 
készítése

• kampányok 
tervezése

• kampányok 
szervezése

• MK ajánlatot tesz

• MK ajánlatot tesz

• MK ajánlatot tesz

7 Oktatás • oktatási program 
tervezése, 
kiválasztása

• oktatási program 
szervezése

• Mk részt vesz benne

• MK ajánlatot tesz


