
  

  Felhívás 

 

A projekt az Európai Unió (ERDF, IPA) társfinanszírozásával valósul meg. 

Felhívás: a kerékpározás szerepe legyen hangsúlyos a helyreállítási 

tervekben és a 2021–2027 közötti időszak operatív programjaiban 

 

Dióhéjban 

A Danube Cycle Plans projektben együttműködő kilenc európai ország partnerszervezetei cselekvésre hívnak: 

használjuk ki az egyedülálló lehetőséget és a kerékpározás népszerűsítését szolgáló beruházásoknak adjunk 

hangsúlyos szerepet a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben, valamint a 2021–2027 közötti 

időszak operatív programjaiban. 

A stratégiák és a tervek szükségesek, de pénzügyi fedezet nélkül hatástalanok 

Ebben a – kerékpározással kapcsolatos beavatkozásokra és fejlesztésekre vonatkozó döntések szempontjából –

kritikus időszakban a kilenc európai ország partnerszervezeteiből álló konzorciumunk a kerékpározást szolgáló 

költségvetés elkülönítését szorgalmazza a következő években rendelkezésre álló pénzügyi eszközökben.  

Kétség sem fér hozzá, hogy a kerékpározás napjainkra a mobilitás egyik kulcsszereplője. Rugalmassága és 

megfizethetősége vonzóvá teszi akár egymagában, akár más (közösségi vagy megosztott) közlekedési 

szolgáltatással kombinálva. Nem véletlen, hogy a kerékpár használatát ösztönző intézkedések szerte Európában 

részét képezik a fenntartható mobilitás és a városfejlesztés érdekében megfogalmazott terveknek és 

stratégiáknak. Az Európai Zöld Megállapodásnak a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés 

felgyorsítását sürgető céljával összhangban a Bizottság fenntartható és intelligens mobilitást szolgáló stratégiája 

is egyértelművé teszi a kerékpározás kulcsszerepét, hiszen e tiszta közlekedési mód elősegíti a városi és térségi 

mobilitás környezeti célkitűzéseinek teljesítését, főképp az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését. 

Kerékpározás – a COVID-19 járványhelyzet meghatározó mobilitási megoldása 

A járványhelyzet kihívásai során a kerékpározás a tömegközlekedés kevés olyan fenntartható alternatíváinak 

egyike, amely az elengedhetetlen napi helyváltoztatások során lehetővé teszi a távolságtartást és a rendszeres 

testmozgást. A városok hamar belátták, hogy a növekvő kerékpárhasználatot érdemes támogatni, ezért 

ideiglenes kerékpársávokat létesítettek és új ajánlott útvonalakat jelöltek ki. A kerékpáros futárok döntő szerepet 

játszanak a városközpontokban hirtelen megsokszorozódó házhozszállítási igények kielégítésében. Az utazási 

korlátozok következtében sok országban váratlanul nagy növekedést tapasztaltak a szabadidős célú 

kerékpározásban és a kerékpáros turizmusban is. 

A kerékpározás figyelembevétele az EU pénzügyi eszközeiben 

Felhívjuk a döntéshozók figyelmét, hogy a jelenlegi helyzet rendkívüli lehetőséget kínál a kerékpározás 

népszerűsítésének felgyorsítására. Az Európai Tanács által nemrégiben jóváhagyott 750 milliárd eurós rendkívüli 

helyreállítási alap (NextGenerationEU) segítségével a tagállamok a járvány okozta gazdasági és társadalmi 

hatásokat saját nemzeti terveik keretében kezelhetik, amelyek zöld és digitális átmenetet biztosítanak, 

fenntarthatóbbá és ellenállóbbá téve az országokat. Egyúttal most veszi kezdetét az EU következő többéves 

pénzügyi kerete (MFF), amelynek köszönhetően több mint 1000 milliárd eurós költségvetés fogja támogatni a 

tagállamok hosszú távú fejlesztési, korszerűsítési, innovációs és más hagyományos politikáit. 



  

  Felhívás 

 

A projekt az Európai Unió (ERDF, IPA) társfinanszírozásával valósul meg. 

Felhívás cselekvésre 

A Danube Cycle Plans projekt révén kilenc európai országban születnek makroregionális terveken alapuló 

nemzeti kerékpáros stratégiák és kerékpárút-hálózati tervek. Mentori programok, képzések és konferenciák 

biztosítják, hogy minden ország felkészüljön a kerékpározás népszerűsítésére és feltételeinek összehangolt 

fejlesztésére. Bár a konzorcium kifejezetten a kerékpározás fejlesztését nehezítő kihívások leküzdésével 

foglalkozik, a biztonságos, fenntartható és intelligens mobilitás – mint az EU Duna régióra vonatkozó 

stratégiájának és a korábban említett európai stratégiák fő törekvése – csak akkor valósulhat meg, ha a felelős 

helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi intézmények kerékpározásbarát intézkedéseket hoznak, úgymint: 

 a kerékpározás megfelelő infrastruktúrájának kiépítése, 

 az úthálózat bővítésének ösztönzése (határon átnyúló kapcsolatok, hiányzó szakaszok), beleértve az 

EuroVelo befejezését is, 

 az intermodális kapcsolatok és B+R rendszerek fejlesztése, 

 a közúti közlekedésbiztonság javítása, 

 az elektromos rásegítéssel működő és hagyományos kerékpárok vásárlásának és használatának 

ösztönzése, 

 a kerékpármegosztó rendszerek támogatása (különösen közepes méretű és nagyvárosokban), 

 népszerűsítő programok és projektek megvalósítása, 

 a kerékpározással kapcsolatos együttműködések támogatása. 

Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, azt javasoljuk a politikusoknak, a tanácsadóknak és a döntéshozóknak, 

hogy a kerékpározásról soha ne feledkezzenek el, amikor kezdeményeznek, terveznek, lobbiznak, szavaznak, 

törvénykeznek vagy költségvetést csoportosítanak át – különösen a helyreállítási tervben és a 2021–2027 közötti 

időszak operatív programjaiban. 

Miért érdemes a kerékpározást népszerűsíteni? 

Kérjük, tekintse meg infografikánkat a kerékpározás hasznairól, és ez alapján: cselekedjen! 

A kerékpározás helye a Nemzeti Helyreállítási és Rezilienciaépítési Tervben 

Arról, hogy hogyan és hova lehet beilleszteni a kerékpározást a Nemzeti Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Tervbe, bővebb gyakorlati információkat talál az ECF (European Cyclists’ Federation) és a CIE (Cycling Industries 

Europe) közös angol nyelvű útmutatójában.  

Több ember kerékpározzon a Duna régióban 

A Danube Cycle Plans projekt 2020 nyarán indult el (az Interreg Danube Transnational Programme keretében) 

azzal a céllal, hogy olyan irányelveket, terveket és népszerűsítési programokat kínáljon, amelyek révén több 

ember kerékpározik majd a Duna makrorégióban. A konzorcium kilenc partnerszervezete közvetlenül vagy 

közvetve a régió kilenc országának minisztériumait képviseli; őket tizenhárom társult partner támogatja: 

minisztériumok, fejlesztési ügynökségek, kerékpáros érdekképviseletek. A projekt 30 hónapja során kerékpáros 

stratégiákat, átfogó úthálózati terveket és beruházási terveket dolgozunk ki makroregionális és nemzeti szinten, 

továbbá olyan eseményeket és programokat szervezünk, amelyek a figyelemfelhívás, a kapcsolatépítés és a közös 

tudásbázis létrehozásának eszközei lehetnek. A jövőbeli infrastruktúra-beruházások támogatására olyan 

kiterjesztett költség-haszon elemzési módszertant dolgozunk ki, amely a kerékpározás előnyeit is figyelembe 

veszi, majd az új módszertant az EuroVelo hálózat egy szakaszán alkalmazzuk. 

Itt további információkat találhat a DCP projektről (itt magyarul). Kérdés esetén keresse a konzorciumvezetőt 

(agnes.kurzweil@umweltbundesamt.at) vagy a hazai kapcsolattartót (munkacsy.andras@kti.hu). 
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https://cyclingindustries.com/fileadmin/user_upload/Recovery_and_Resilience_Facility_Timmermans_roundtable_201030_ECF_and_CIE_paper.pdf
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-cycle-plans
http://www.kti.hu/projektek/kiemelt-nemzetkozi-projektjek/danube-cycle-plans/
mailto:agnes.kurzweil@umweltbundesamt.at
mailto:munkacsy.andras@kti.hu


  

 

 

 

 


