
Örülünk Vincent? 

Egyéni, közösségi és társadalmi 
előnyök és megoldások a 

kerékpározásban 



Biciklizni jó. Ugyan már!! 

• Mert mondhatsz bármit, vagy a hiány 
vagy az érdek fog motiválni, mozgatni 
– és az élmény ott tartani! 

• Mert egyszer csak az lesz a fontos, 
hogy meddig és milyen (fizikai, 
mentális, egészségi) állapotban élsz!? 

• Mert a társadalommal szemben 
vannak elvárásaid - és remélhetőleg 
kötelezettségeid is! 



Az első élmény! 
 

 Avagy kezeket a 
magasba (!)  

és a sarkon túli világ. 



A pénz! Avagy hol a nyugdíjam? 

  

Beszerzési 
ár 

Amortizá-
ciós 

költség 
/év - 

átlagosan 
8%/év 

Fenntartási 
költség/év 

Költség 10 
év alatt 

(amortizá-
ció+fenn-

tartás) 

Kerékpár 
 
280 000 Ft  

 
15 800 Ft  

                             
20 000 Ft  358 371 Ft  

Gépkocsi 
(teljes) 3 200 000 Ft  

 
181 000 Ft  

                          
700 000 Ft  8 809 957 Ft  

Gépkocsi 
(csökkentett) 3 200 000 Ft  151 000 Ft  

                          
450 000 Ft  6 010 000 Ft  

17-szeres különbség! 



A pénz! Avagy miből utazok az Adriára idén 
nyáron? 

KÖZVETLEN Költségnem Kalkulált 
költségmegtakarítás/év 

Benzin (napi 9 km, 200 nap; 7 liter/100 km; 320 Ft/liter) 41.000 Ft 

Amortizáció (9 Ft/km) 16.200 Ft 

Parkolás (320 Ft/óra, havi 3 óra) 11.520 Ft 

Javítási és amortizációs megtakarítások (gépkocsi) 200.000 Ft 

Autópálya, egyéb díjak (2 pesti út, 10 napos matrica) 6.000 Ft 

ÖSSZESEN: 
 

274.720 Ft 

KÖZVETETT Költségnem Kalkulált 
költségmegtakarítás/év 

Gyógyszerre költött összeg (1 megfázás) 8.000 Ft 

Kieső – táppénzes – munkanapok (5 nap) 20.000 Ft 

ÖSSZESEN: 28.000 Ft 

MINDÖSSZESEN 303.000 Ft 

Ja, és közben NEM 
bocsátok ki évente kb. 

300 kilogramm 
károsanyagot! 



Egészség! Avagy melyik vajákos 
asszony ígér ennél többet? 

Közlekedési 
mód 

Korosztály Relatív 
kockázatcsökkenés 

(várható 
halálozások 

csökkenése a 
korosztályban) 

Közlekedési mód 
használati volumene 

(perc/hét) 

A közlekedési 
móddal elérhető 

előnyök felső határa 

(halálozási kockázat 
csökkenésének 

mértéke) 

Gyalogos 20 – 74 0,89 (0,83 – 
0,96), azaz 11% 

168 30% 

(ez heti 2,8 óra!) (458 perc/hét) 

Kerékpáros 20 - 64 0,90 (0,87 – 
0,94) azaz 10% 

100 45% 

(ez heti 1,67 
óra!) 

(450 perc/hét) 



Gyorsaság, biztonság! Avagy hogyan 
lehetek gyorsabb egy Ferrarinál? 

• London és a lovaskocsi esete: 

– Az autóvezetők száma 137.000-ről 64.000-re csökkent 
2010 és 2014 között, a kerékpárral közlekedők száma 
12.000-ről 36.000-re nőtt 

– Bevezették a dugódíjat – és TOVÁBBGONDOLTÁK!!! 

– Az autópályán bicikliznek! NOOORRRMMMÁÁÁLIS!!?? 

– Kerékpáros sebesség növelése – a megállások 
számának csökkentésével (intelligens lámpák) 

• Szeged és a stopperóra esete (meg a budai fonódó): 

– kedd reggel 7 óra 40 perckor troli végállomástól a 
belvárosig 2,2 kilométer a távolság 

Járásmód Költség Menetidő (perc) 

Tömegközlekedés (troli, villamos) 350 Ft 15 

Autó (benzin+amortizáció) 628 Ft 11 

Kerékpár 0 Ft 8 (11 perc előny) 



Összességében! Avagy, ha mégis meg 
akarnálak győzni! 

 



Statisztika! Avagy kis hazugság, nagy 
hazugság… 
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Tovább is van! Avagy jobban 
öregszünk, mint változunk! 

61,8 

49,2 

47,4 

48,4 

15-24 év

25-39 év

40-54 év

55+

48,1 
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Férfi

Nő
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i
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Város
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Munkahely! Avagy mikor nem néz 
hülyének a főnök? 

• Pozitív vállalati imázs (dolgozók, 
külső/versenytársi/települési 
megítélés) – marketing 
lehetőségek bővülése 

• Aktív társadalmi 
felelősségvállalás 

• Kisebb 
üzemeltetési/fenntartási/fejleszt
ési költségek (cégautó, buszok) 

• Közösségépítő - csapatépítő 
• Kevesebb késés, munkaidő 

kiesés, kiszámítható menetidők 
• Egyéni/dolgozói 

költségcsökkentést biztosít 
(több pénz marad a zsebben) 

• Magasabb 
presztízsű 
társadalmi  
megítélés 

• Alacsonyabb 
vállalati 
költségek 

• Teherbíróbb 
dolgozók 



Munkahely! Avagy mitől lehetek ott 
jobb? 

• Az ember reflexműködését tréningben 
és használható állapotban tartja 
(egyensúlyozás, térlátás, 
mozgáskoordináció stb.) 

• Serkenti a légzést és a vér- és 
nyirokkeringést, csökken a keringési 
megbetegedések esélye, nő a 
szellemi, fizika terhelhetőség 

• A szervezet energiaháztartásának 
szabályozására is szolgál, javítja az 
anyagcserezavarokat. 

• Segíti a valódi/helyes énkép 
kialakítását, növeli a fizika 
teljesítményt 

• Csökkenti a szorongást és oldja a 
(munkahelyi)stresszt! 
 
 

• Stressz 
tűrőbb 

• Nagyobb  
munkabírású 

• Egészsége-
sebb, fittebb 

• Kiegyensúlyo-
zottabb 



Település! Avagy hogyan lehet bicajos 
szavazatokat gyűjteni? 

 Kerékpárparkoló építése: költsége töredéke (12,5%-a) egy 
aszfaltozott gépkocsi parkolóhelyének 

 Kerékpáros beállók a kereszteződésben: egy autó helyén 8 
kerékpár is elfér, ezzel hatékonyabbá válik a közlekedés, 
fellendül a kereskedelem 

 250 méter elkülönített kerékpárút árából 50 kilométer 
úttest (vagy 1500 méter kerékpársáv) tehető kerékpáros 
szempontból biztonságosabbá 

 Sebességcsökkentéssel, forgalomcsillapítással 
elkerülhetőek a balesetek és élhetőbbé tehetőek a 
települések 

 Egyirányú utcák megnyitása kétirányú kerékpározásnak, 
könnyebbé teszi a szolgáltató helyek elérhetőségét, és 
még a közlekedés biztonságát is javítja 

 

Ja, és az 1x1 ≠ 1 
azaz a hossz HELYETT  

a területet (kényelem, biztonság) 
mérjük! 



Csóró biciklis! Avagy „Add el nekem ezt a 
tollat!” 

• Szombathely Fő tere vs. Mariahilfer Strasse: 

– Kutya igen, bicikli nem! Pedig a kutya nem vásárol! 
(„ugyanitt kutyaruha méretprobléma miatt eladó”) 

– A bicajosnak van pénze - és bevásároló kosara is! 

– Nem költ kevesebbet, csak másra! – lásd dán példa 

– Sőt, éhes és – főleg – szomjas! Ja, és alkoholt is ihat! 

– INGYEN és kényelmesen (?) meg tud állni a bolt előtt! 

– A bankkártya elfér a farzsebben is - PayPass, naná!  

– AZAZ: 

• a bicajos általában igényes(ebb) önmagával szemben,   

• nagyobb az önismerete és  

• több pénze van az áru és szolgáltatás vásárlására! 



Közlekedési környezeti károk Mo-on 
Avagy mit úszhatnánk meg, ha?! 

Környezeti kár leírása Kalkulált összege  
Ft/év 

A közlekedés fenntartására 
kiadott állami források 

3.000 
MILLIÁRD 

A közlekedésre terhelt adók bevételei 500 MILLIÁRD 

A fedezetlen kiadások 41 százaléka (!!!) a 
környezeti károk és negatív egészségügyi 
hatások következményeiből fakadó 
intézkedések fedezése 

1.100 MILLIÁRD 

Az ingyenes parkolás (!!!) a kiadások 13%-a 350 MILLIÁRD 



MEGTAKARÍTÁS! Avagy „Azért jó, mert jó!” 

• 2014-2020 tervezett kerékpáros fejlesztések 
összege: 120 MILLIÁRD forint, az ezzel 
elérhető megtakarítás és gazdasági haszon 150 
MILLIÁRD forint! HOPPÁ! Ez 25%-os hozam! 
– 2020-ra 22-25%-os kerékpárhasználat  

– Ki nem eső munka termelési értéke 3,5 – 4 
MILLIÁRD forint (nem köhög, nem fekszik!) 

– 600 emberhalállal kevesebb évente, ami 1 
MILLIÁRD megtakarítás 

– 1 millió bicajos (legalább 1 napos) kirándulás/év: 
• 1000 új munkahely, 3000 közvetett megtartása 

• Turisztikai szolgáltatás árbevétele 10 MILLIÁRD/év, és 
3 MILLIÁRD/év az adóbevétel! 



A skandináv modell Avagy a kapitalista 
nem változik, csak változtat! 

• Magas környezettudatosság a társadalom minden 
szintjén (pl. szelektív hulladékgyűjtés) 

• Kormányzati szintű környezeti tervezés (programok) 
• Energiaracionalizálás (alternatív energiahasználat, 

felhasználások csökkentése) 
• Megújuló energiaforrások minél szélesebb bevonása 
• Közösségi közlekedés támogatása 
• Kerékpáros közlekedés fejlesztése 
• Progresszív, a környezet védelmét támogató adók (pl. 

magasabb környezetvédelmi kategóriába tartozó 
gépkocsik adókedvezménye), ökológiai adóreform 

• Nemzetközi környezetvédelmi egyezmények 
kezdeményezése, betartása 



SZÓVAL, NE AKARJ 
ENGEM 

MEGGYŐZNI! 
 

ELÉG, HA FELÜLSZ A 
BICAJODRA ÉS TEKERSZ 

EGY KÖRT! 
 

És máris többet tettél 
magadért, embertársaidért és 

a világért, mint gondolnád! 
 

Köszönöm a figyelmet! 
www.vasmksz.hu 

 

http://www.vasmksz.hu/

