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1 Bevezetés, módszertan és eredmények 

1.1 Bevezetés 

Fót kerékpárforgalmi hálózati terve a város önkormányzatának megbízásából készült 2022-23-ban. A 

hálózati terv előkészítése során, annak megalapozása céljából, a Megbízóval együttműködve online 

kérdőív kitöltésére kértük Fót lakosait. 1155 fő töltötte ki a kérdőívet (a több mint 20 000 lakosból), 

ami rekordnak számít, korábban még semmilyen hasonló kérdőív nem ért el Fóton ezernél több 

kitöltést. Ezzel együtt a kutatás nem reprezentatív a teljes lakosságra nézve.  

Terjedelmi okokból a hálózati terv műszaki leírásában csak rövid összefoglalót adtunk a felmérés 

eredményeiről, e függelékben mutatjuk be részletesebben vizsgálatunk körülményeit, módszertanát, 

eredményeit és az abból levonható következtetéseket.  

1.2 Módszertan 

A kutatáshoz egy 22 kérdésből álló kérdőívet állítottunk össze a Google Kérdőív szolgáltatást használva. 

A kérdések közt voltak olyanok, ahol csak egy, és voltak, ahol több választ is meg lehetett jelölni. A 

főbb témaköröket a válaszok függvényében különböző logikai láncokba fűztük, így nem kellett 

mindenkinek minden kérdést megválaszolnia, csak ami rá vonatkozott (akinek nincs iskolás gyermeke, 

az az egész iskolai mobilitási részt átugrotta, aki soha nem kerékpározik, annak nem kellett több 

kerékpáros kérdésre válaszolnia stb.).  

Az összes kérdés közül csak egyben hagytunk lehetőséget szabadszavas válaszra, erre a feldolgozáshoz 

rendelkezésre álló erőforrások szűkössége miatt volt szükség. 

A kérdőív anonim, kitöltése önkéntes volt. Utóbbi miatt a kutatás nem reprezentatív.  

1.3 A kérdőív 

A feltett kérdések és a válaszlehetőségek a következők voltak: 

 

ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉS 

1. Mi köti Fóthoz? 

Fóton lakom és itt is dolgozom / járok iskolába 

Fóton lakom, de más településre (is) járok dolgozni / iskolába 

Máshol lakom, de Fótra járok dolgozni / iskolába 

Nem itt lakom, nem itt dolgozom, de rendszeresen megfordulok a településen (rokonok, 

kirándulás, munkaügy) 

egyik sem 

2. Fót melyik részén él / dolgozik? 

Öregfalu 

Kisalag 

Fótliget 

Fótújfalu 

Fótfürdő 

egyéb 

3. Egy átlagos munkanapon hogyan közlekedik munkába / iskolába / ügyeket intézni? 

Gyalog (rollert és hasonló eszközöket is ideértve) 

Vonattal és/vagy busszal 

Kerékpárral 

Kerékpár/roller + busz/vonat kombinációval 
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Robogóval/motorral 

Autóval 

Autó + kerékpár kombinációval 

Autó + vonat/busz kombinációval 

Teleautóval (másokhoz beülve) 

Egyéb 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 

4. Mi a véleménye a közlekedésbiztonságról Fóton? 

Mindenki számára megfelelő a közlekedésbiztonság 

Bizonyos korcsoportok (gyerekek, fiatalok, idősek) számára nem megfelelő a 

közlekedésbiztonság 

A többség számára nem megfelelő a közlekedésbiztonság (gyakori konfliktusok, ijesztő 

helyzetek) 

5. Milyen helyzetekben nem érzi magát közlekedés közben biztonságban? Több válasz is bejelölhető. 

Gyalog közlekedve a zebránál nem kapom meg az elsőbbséget 

Gyalog közlekedve nincs, keskeny vagy nem jó burkolatú a járda, emiatt az úttesten kell 

gyalogolni 

Gyalog közlekedve a járművek (kerékpár, motor, autó, teherautó) forgalma miatt nem érzem 

magam biztonságban 

Gyalog közlekedve az autók, teherautók gyorshajtása veszélyeztet 

Kerékpárral/rollerrel közlekedve veszélyt jelentek a gyalogosokra (pl. nem tudom kiszámítani a 

mozgásukat, nem mindig állok meg a zebránál stb.) 

Kerékpárral/rollerrel közlekedve a túl nagy és/vagy túl gyors autóforgalom miatt nem érzem 

magam biztonságban 

Robogóval/motorral közlekedve veszélyt jelentek a gyalogosokra, rollerezőkre, kerékpározókra 

(pl. nem tudom kiszámítani a mozgásukat, néha átlépem a sebességhatárt, nem mindig állok 

meg a zebránál) 

Autóval közlekedve a többi autóvezető viselkedése miatt nem érzem magam biztonságban 

Autóval közlekedve veszélyt jelentek a gyalogosokra, rollerezőkre, kerékpározókra, motorozókra 

(pl. nem tudom kiszámítani a mozgásukat, néha átlépem a sebességhatárt, nem mindig állok 

meg a zebránál) 

más 

6. Milyen közlekedésbiztonságot javító közlekedési-, forgalomszervezési beavatkozásokat támogatna 

Fóton? Több válasz is bejelölhető.  

A lakóutcákban haladjanak lassabban az autók 

A lakóutcákban ne legyen átmenő autóforgalom (csak célforgalom) 

Fót központjában egyes utak, utcák időszakos autómentessége (pl. hétvégén, nyáron) 

Fót központjában egyes utak, utcák végleges autómentessége 

Fót központjában sebességcsökkentés a főutakon 40 km/h-ra 

Fót központjában sebességcsökkentés a főutakon 30 km/h-ra 

Teljes településre kiterjedő 40 km/h általános sebességkorlátozás 

Kerékpározás önálló felületeinek kialakítása (kerékpárút, kerékpársáv) 

Épített sebességcsökkentő eszközök alkalmazása (szintben kiemelt zebrák, szintben átvezetett 

járdák, „fekvőrendőr”) 

más 

ISKOLAI KÖZLEKEDÉS 

7. Van-e fóti iskolába járó gyermeke? 
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van 

nincs 

8. Hogyan jár gyermeke az iskolába? 

Önállóan, egyedül 

Önállóan, testvérével vagy más gyerekekkel együtt 

Szülői/nagyszülői kísérettel 

Más felnőtt kíséretében (pl. osztálytárs szülei viszik vagy kísérik) 

9. Egy átlagos napon milyen közlekedési módot használva jut(nak) el gyermeke(i) az iskolába? 

Gyalog (rollerrel, görkorcsolyával stb.) 

Kerékpárral 

Robogóval/motorral 

Busszal/vonattal 

Autóval 

Teleautóval (más felnőtt visz el több gyereket - pl. szomszédok, ismerősök - az autójával) 

10. Ha autóval viszi gyermekét és ő már kiszállt az iskolánál, egy átlagos napon hogyan folytatódik az 

utazás? 

Tovább autózom fóti végcélomhoz (pl. munkahely) 

Tovább autózom más településen lévő végcélomhoz (pl. munkahely) 

Továbbutazásom során közlekedési módot váltok (pl. vonatra, buszra átszállás) 

Csak az iskoláig és vissza használom az autót 

más 

11. Az alábbiak közül melyeket támogatná az iskolai mobilitás biztonságosabbá tétele érdekében? 

Gyalogbusz: a településen kijelölt találkozási pontokon gyülekeznek, majd felnőtt kíséretében 

gyalog mennek a gyerekek iskolába 

Bicibusz: a településen kijelölt találkozási pontokon gyülekeznek, majd felnőtt kíséretében 

biciklivel mennek a gyerekek iskolába 

Iskolautca: az iskola előtti utcába vagy útszakaszra csak gyalog, rollerrel, kerékpárral szabad 

behajtani a tanítás kezdetén/végén, így a torlódó autók nem veszélyeztetik a gyerekeket, 

kisebb a zaj és légszennyezés 

Egyéb ösztönzés (pl. pontgyűjtő verseny: a gyalog, rollerrel, biciklivel iskolába érkező gyerekek 

matricákat/pontokat gyűjtenek és az osztályok versenyeznek egymással) 

Egyik sem 

12. Változtatnának-e iskolába járási szokásaikon, ha a fenti ötletek (gyalogbusz, bicibusz, iskolautca, 

egyéb ösztönzés) közül bármelyiket bevezetné gyermeke iskolája? 

Mindenképp kipróbálnánk 

Tetszenének, de nem változtatnánk 

Nem tetszenének, de változtatnánk 

Semmiképp nem változtatnánk 

KERÉKPÁROZÁS 

13. Szokott-e kerékpárral közlekedni? 

Igen, csak közlekedési célból (munkába, iskolába járás, ügyintézés) 

Igen, csak szabadidős: sportolási, kirándulási stb. célból 

Igen, mindkét célból 

Nem, de elképzelhető, hogy kipróbálnám 

Nem, és nem is szeretném kipróbálni 

KERÉKPÁROZÓK 
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14. Milyen beavatkozásokat, fejlesztéseket lát szükségesnek Fóton annak érdekében, hogy a 

kerékpározás feltételei javuljanak és a kerékpározás népszerűbbé váljon? 

Főhálózat kiépítése (kerékpársávok, kerékpárutak Fót főbb útvonalain) 

Lakóutcák autóforgalmának csillapítása 

Egyirányú utcák megnyitása kétirányú kerékpározásra 

Szabadidős kerékpározás útvonalainak fejlesztése 

Városi kerékpározás "tanítása" (pl. útvonalak közös bebiciklizése) 

Közterületi kerékpárparkolás fejlesztése (kerékpártámaszok a bolt, posta, hivatal, iskola stb. 

előtt) 

B+R kerékpártárolás fejlesztése (vasúti- és buszmegállóknál) 

Pénzügyi ösztönzés (kerékpárral iskolába/munkába járók számára költségtérítés, 

nyereményjáték stb.) 

más 

15. Ha szokott kerékpározni, van-e olyan helyszín a településen (útvonal, kereszteződés, tér, megálló, 

híd, járda, burkolatlan utca, kerékpártámasz hiánya), amely problémát, akadályt jelent? Utca, 

útkereszteződés, pontos helyszín megnevezése és a probléma rövid leírása (több is megadható):  

(szabadszavas válasz) 

 

16. A szabadidős kerékpározás lehetőségeit hogyan lehetne a legjobban javítani Fóton? Több válasz is 

bejelölhető. 

Csatlakozás az EuroVelo 6 útvonalhoz (Duna-menti útvonal Vác-Göd-Dunakeszi-Budapest közt 

halad) 

Csatlakozás az EuroVelo 14 nemzetközi útvonalhoz (Budapest-Gödöllő közt halad a Rákos-patak 

mentén) 

Helyi szabadidős célok (pl. Fóti-tó, Fóti-Somlyó) kerékpárral való megközelítésének javítása 

más 

KERÉKPÁROZÁSRA NYITOTTAK 

17. Ha nem szokott kerékpározni, mi az, ami a leginkább visszatartja a kerékpározástól? Több válasz is 

bejelölhető.  

Szintkülönbségek 

Nagy az autóforgalom 

Teherforgalom, buszforgalom miatt 

Rosszak a burkolatok 

Nincs kerékpárom 

Nincs társaságom 

Veszélyesnek tartom 

Egészségügyi ok miatt 

Gyakorlatlan vagyok 

Nem vagyok rá nyitott 

 

KERÉKPÁROZÁSRA NEM NYITOTTAK 

18. Milyen körülmények között válna esetleg mégis nyitottá a kerékpározásra? 

Gazdasági okból (pl. nem tudom tovább fenntartani az autóm) 

Egészségügyi okból (pl. orvosi javaslatra) 

Ha a fóti szabadidős- és túraútvonalak jobbak lennének, hétvégén kipróbálnám 

Barátaim, ismerőseim, családtagjaim kedvéért kipróbálnám 
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Semmilyen okból nem válnék nyitottá a kerékpározásra 

DEMOGRÁFIA 

19. Az Ön neme: 

Nő 

Férfi 

20. Az Ön kora: 

21. Az alábbiak közül mi jellemző Önre leginkább: 

Tanuló (általános iskola) 

Tanuló (középiskola) 

Hallgató (felsőoktatás) 

Dolgozó (munkavállaló, vállalkozó stb.) 

Nyugdíjas 

Egyéb 
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2 Eredmények értékelése, javaslatok 

2.1 Eredmények értékelése 

1155 kitöltést regisztráltunk, amely rekord Fóton a hasonló kérdőívek körében. 

Az egyes kérdésekre adott válaszok megoszlását az alábbi ábrákon mutatjuk be, rövid értékeléssel. 

2.1.1 Demográfia 

Az 1155 kitöltő között a nők voltak többségben 3:2 arányban. A kitöltők majdnem háromnegyede 35 

év feletti, 87%-uk pedig dolgozó. 

 

1. ábra | A kitöltők neme 

 

 

2. ábra | A kitöltők életkora és tevékenységi köre 

 

 

  

35 év feletti nő 519 44,9%

35 év feletti férfi 330 28,6%

35 év alatti nő 138 11,9%

35 év alatti férfi 117 10,1%

n.a. 51 4,4%

Összesen 1155 100,0%

Dolgozó 1002 87%

Nyugdíjas 86 7%

Tanuló 34 3%

egyéb 33 3%

1155 100%
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2.1.2 Általános közlekedés 

A kitöltők 30%-a Fóton él és itt is dolgozik, 60%-uk más településre jár át dolgozni. A maradék 10% 

máshol lakik, de Fóton dolgozik vagy rendszeresen megfordul a településen. A válaszadók 53%-a 

elsődlegesen autóval közlekedik, 12%-uk közösségi közlekedéssel. 

  

3. ábra | Lakóhely szerinti megoszlás 

 

4. ábra | Fóton belüli településrészek közti megoszlás 

 

5. ábra | Elsődleges közlekedési mód vagy kombináció 
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2.1.3 Közlekedésbiztonság 

A közlekedésbiztonságról a kitöltők lesújtó véleményt adtak, 93%-uk szerint nem megfelelő a fóti 

közlekedésbiztonság (37% szerint bizonyos társadalmi csoportok számára, 56% szerint senkinek nem 

az). Csak 7%-a válaszolta azt, hogy a közlekedés biztonsága mindenki számára adott. Ezt az ábrát 

fontossága miatt a fő tanulmányba is átemeltük, de itt is hangsúlyozzuk, hogy el kell gondolkodni azon, 

hogy ennek mi lehet a hátterében, mi a valódi ok és hogyan lehet ezt megszüntetni/mérsékelni. Egy 

kicsit erre próbáltunk rákérdezni a rákövetkező kérdésben: messze a legtöbben gyalog és kerékpárral 

közlekedve nem érzik magukat biztonságban, illetve a válaszadók 23%-a autóval közlekedve a többi 

autóvezető miatt sem tartja biztonságosnak a közlekedést. 

 

6. ábra | Általános közlekedésbiztonság 

 

7. ábra | Biztonságérzet 

  

5. Milyen helyzetekben nem érzi magát közlekedés közben biztonságban?

(több válasz volt bejelölhető, a %-as arányok az 1155 válaszadóra vonatkoznak, összegük tehát nem 100%)

Gyalog közlekedve nincs, keskeny vagy nem jó burkolatú a járda, emiatt az úttesten kell gyalogolni
781 67,6%

Kerékpárral/rollerrel közlekedve a túl nagy és/vagy túl gyors autóforgalom miatt nem érzem magam 

biztonságban
634 54,9%

Gyalog közlekedve a zebránál nem kapom meg az elsőbbséget
367 31,8%

Gyalog közlekedve a járművek (kerékpár, motor, autó, teherautó) forgalma miatt nem érzem magam 

biztonságban
359 31,1%

Gyalog közlekedve az autók, teherautók gyorshajtása veszélyeztet
293 25,4%

Autóval közlekedve a többi autóvezető viselkedése miatt nem érzem magam biztonságban
266 23,0%

más
122 10,6%

Kerékpárral/rollerrel közlekedve veszélyt jelentek a gyalogosokra (pl. nem tudom kiszámítani a mozgásukat, 

nem mindig állok meg a zebránál stb.)
108 9,4%

Autóval közlekedve veszélyt jelentek a gyalogosokra, rollerezőkre, kerékpározókra, motorozókra (pl. nem 

tudom kiszámítani a mozgásukat, néha átlépem a sebességhatárt, nem mindig állok meg a zebránál)
101 8,7%

Robogóval/motorral közlekedve veszélyt jelentek a gyalogosokra, rollerezőkre, kerékpározókra 

(pl. nem tudom kiszámítani a mozgásukat, néha átlépem a sebességhatárt, nem mindig állok meg a zebránál)
26 2,3%
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A legnagyobb arányban (a gyaloglásnál is nagyobban) kerékpárral érzik magukat veszélyben a 

válaszadók. A 35 év alatti nők körében kiugró a gyaloglással kapcsolatos veszélyérzet. Arányaiban a 35 

év alatti férfiak érzik legkevésbé azt, hogy autóval közlekedve veszélyben lennének, és ugyanez a 

csoport „ismeri be” a legnagyobb arányban, hogy autót vezetve esetenként veszélyeztet másokat. 

Megjegyzés az értelmezéshez: ezek a százalékos arányok az összes, adott nemű és korcsoportú 

válaszadón belüli arányt mutatja, tehát nem vizsgáltuk, hogy ki az, aki egyáltalán közlekedik az adott 

módon. Mint később bemutatjuk, az összes válaszadó közül 830 fő mondta azt, hogy szokott 

kerékpározni, és 596 fő azt, hogy veszélyben érzi magát kerékpározás közben. Azaz a ténylegesen 

kerékpározók körében azok aránya, akik kerékpározva veszélyben érzik magukat 72%-ra adódik! 

 

8. ábra | Veszélyérzet és veszélyeztetés érzete 

A közlekedésbiztonság javítására az általunk felkínált válaszlehetőségek közül a kitöltők 83%-a a 

kerékpározás önálló felületeinek (ez a kerékpárforgalmi főhálózatot jelenti a gyakorlatban) kialakítását 

javasolta. 45% feletti az épített sebességcsökkentő eszközök (szintben kiemelt zebra, „fekvőrendőr”, 

stb.) alkalmazásának támogatottsága. A lakóutcák átmenő autóforgalma kiszűrésének 20% fölötti a 

támogatottsága. A teljes településre kiterjedő általános sebességcsökkentés és autómentesített 

szakaszok kialakításának ötletét 11% vagy annál kevesebben támogatták. 

 

9. ábra | Hogyan lenne javítható a közlekedésbiztonság? 

 

 

  

35 év alatti férfi 35 év feletti férfi 35 év alatti nő 35 év feletti nő

Gyalog veszélyben vagyok 38,7% 35,6% 46,6% 38,6%

Kerékpárral veszélyben vagyok 55,6% 53,3% 45,7% 56,3%

Autóval veszélyben vagyok 18,8% 27,3% 22,5% 21,0%

Kerékpárral veszélyeztetek másokat 16,2% 9,1% 10,9% 7,7%

Motorral veszélyeztetek másokat 4,3% 2,4% 2,9% 1,3%

Autóval veszélyeztetek másokat 10,3% 7,6% 9,4% 8,9%

Kerékpározás önálló felületeinek kialakítása 

(kerékpárút, kerékpársáv)

956 82,8%

Épített sebességcsökkentő eszközök alkalmazása 

(szintben kiemelt zebrák, szintben átvezetett járdák, „fekvőrendőr”)

530 45,9%

A lakóutcákban haladjanak lassabban az autók 413 35,8%

A lakóutcákban ne legyen átmenő autóforgalom 

(csak célforgalom)

252 21,8%

más 182 15,8%

Teljes településre kiterjedő 40 km/h általános sebességkorlátozás 133 11,5%

Fót központjában sebességcsökkentés a főutakon 40 km/h-ra 131 11,3%

Fót központjában egyes utak, utcák időszakos autómentessége 

(pl. hétvégén, nyáron)

91 7,9%

Fót központjában egyes utak, utcák végleges autómentessége 63 5,5%

Fót központjában sebességcsökkentés a főutakon 30 km/h-ra 50 4,3%

6. Milyen közlekedésbiztonságot javító közlekedési-, forgalomszervezési beavatkozásokat támogatna Fóton? 

(több válasz volt bejelölhető, a %-as arányok az 1155 válaszadóra vonatkoznak, összegük tehát nem 100%)
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2.1.4 Kerékpározás 

A kitöltők 71,8%-a (6,1+36,1+29,6) szokott kerékpározni (közlekedési, szabadidős vagy mindkét célból). 

18,5%-uk nem kerékpározik, de nyitott rá. 9,6% válaszolta azt, hogy nem kerékpározik és nem is nyitott 

rá. A kitöltők között minden valószínűség szerint felülreprezentáltak a kerékpározók, így a 

kerékpározók-nyitottak-nem nyitottak közti 7:2:1 arány nem vonatkoztatható a teljes fóti lakosságra.  

 

10. ábra | Kerékpározási szokások 

A kérdőív ezen a ponton „szétvált”, azokat, akik azt válaszolták, hogy kerékpároznak (830 fő), az általuk 

szükségesnek tartott fejlesztésekről és problémás helyszínekről kérdeztük, utóbbira szabadszavas 

választ lehetett adni. A legnagyobb támogatottsága itt is a főhálózat kerékpározhatóvá tételének van, 

ezt követi a szabadidős kerékpározás fejlesztése és a kerékpárparkolási és -tárolási lehetőségek 

fejlesztése.  

 

11. ábra | Kerékpározást segítő fejlesztések 

  

Főhálózat kiépítése (kerékpársávok, kerékpárutak Fót főbb útvonalain) 779 67%

Szabadidős kerékpározás útvonalainak fejlesztése 572 50%

Közterületi kerékpárparkolás fejlesztése (kerékpártámaszok a bolt, posta, hivatal, iskola stb. előtt) 419 36%

B+R kerékpártárolás fejlesztése (vasúti- és buszmegállóknál) 339 29%

Lakóutcák autóforgalmának csillapítása 211 18%

Egyirányú utcák megnyitása kétirányú kerékpározásra 165 14%

Pénzügyi ösztönzés (kerékpárral iskolába/munkába járók számára költségtérítés, nyereményjáték stb.) 163 14%

Városi kerékpározás "tanítása" (pl. útvonalak közös bebiciklizése) 134 12%

más 37 3%

14. Milyen beavatkozásokat, fejlesztéseket lát szükségesnek Fóton annak érdekében, 

hogy a kerékpározás feltételei javuljanak és a kerékpározás népszerűbbé váljon?



 Kerékpárforgalmi hálózati terv – Fót | FÜGGELÉK 2. Online kérdőív eredményeinek értékelése 

13 

A problémás helyszínek között messze a legtöbb említést kapták a főhálózati hiányosságok, regionális 

kapcsolatok (Dunakeszi elérése mindkét kapcsolódási ponton, Fótliget és Budapest elérése, kisebb 

arányban Csomád és Mogyoród elérése). Rengeteg olyan választ kaptunk, amelyben a válaszadók Fót 

„összes” útját és utcáját kerékpározhatatlannak jelölik meg. 

 

12. ábra | Kerékpározás akadályai, problémái Fóton 
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A szabadidős kerékpározás szerepe nagyon fontos, közvetlen hasznain túl (turizmusból származó 

bevételek, kedvező egészségügyi hatás) a nem kerékpározók számára belépési pont lehet a 

mindennapos kerékpározás felé, illetve a kerékpározásra nem nyitottakat a szabadidős kerékpározás 

vonzóvá tételével lehet nyitottabbá tenni a kerékpározás vagy legalább más kerékpározók felé. A 

válaszadó 830 fő több mint háromnegyede támogatja az EuroVelo6 kerékpáros útvonalhoz 

csatlakozást (Dunakeszi felé) és a helyi szabadidős célpontok fejlesztést. 58%-uk az EuroVelo14 

(Gödöllő) útvonalhoz való csatlakozást is fontosnak tartja.  

 

13. ábra | Szabadidős kerékpározás lehetőségei Fóton 

214 fő válaszolta azt, hogy nem kerékpározik, de nyitott (lenne) rá, hogy kipróbálja. Őket arról 

kérdeztük, mi az oka annak, hogy nem kerékpároznak? A legfőbb okok: autóforgalom, teherforgalom 

veszélyessége és a rossz burkolatok. A szintkülönbségek csak a válaszadók hatodát tartják vissza, más 

problémák (pl. egészségügyi okok) pedig még kevésbé játszanak szerepet.  

 

14. ábra | A kerékpározásra nyitottakat visszatartó jelenségek 

  

16. A szabadidős kerékpározás lehetőségeit hogyan 

lehetne a legjobban javítani Fóton?

Csatlakozás az EuroVelo 6 útvonalhoz (Duna-menti 

útvonal Vác-Göd-Dunakeszi-Budapest közt halad)

708 85,3%

Helyi szabadidős célok (pl. Fóti-tó, Fóti-Somlyó) 

kerékpárral való megközelítésének javítása

626 75,4%

Csatlakozás az EuroVelo 14 nemzetközi útvonalhoz 

(Budapest-Gödöllő közt halad a Rákos-patak mentén)

488 58,8%

más 60 7,2%

17. Ha nem szokott kerékpározni, mi az, ami a 

leginkább visszatartja a kerékpározástól?

Nagy az autóforgalom 171 79,9%

Rosszak a burkolatok 146 68,2%

Veszélyesnek tartom 114 53,3%

Teherforgalom, buszforgalom miatt 89 41,6%

Szintkülönbségek 35 16,4%

Nincs kerékpárom 30 14,0%

Gyakorlatlan vagyok 9 4,2%

Egészségügyi ok miatt 8 3,7%

Nincs társaságom 4 1,9%

Nem vagyok rá nyitott 3 1,4%
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A kerékpározásra nem nyitottak 111 fős csoportját arról kérdeztük, mi az, ami esetleg mégis nyitottá 

tenné őket a biciklizés kipróbálására. Közel kétharmaduk semmilyen körülmények közt nem válna 

nyitottá, de 25-en akár kipróbálnák a szabadidős kerékpározást, 16-an pedig egyéb okból esetleg 

váltanának. Ezek már nagyon kicsi számok ahhoz, hogy jelentős következtetéseket lehessen levonni, 

de tájékoztató adatnak megfelelőek. A teljes fóti lakosság körében valószínűleg kicsit nagyobb a nem 

nyitottak aránya (akár 20-30% vagyis 4-6000 fő is lehet), ha azt feltételezzük, hogy az ő körükben 

minden tizedik-ötödik ember nyitottá tehető a szabadidős kerékpározás fejlesztésével, akkor e 

célcsoport létszáma ezres nagyságrendű is lehet. 

 

15. ábra | Kerékpározásra nem nyitottak nyitottá válásának lehetőségei 

2.1.5 Iskolai mobilitás 

Az iskolai mobilitásra vonatkozó kérdéseket az 1. Függelékben mutatjuk be az iskolai kérdőívezés 

eredményeivel együtt. 

2.2 Javaslatok 

Az eredmények és az értékelés alapján az alábbi összegző megállapításokat és javaslatokat tesszük: 

– Javasoljuk az eredmények közzétételét, hogy azok, akik a kitöltésben részt vettek, visszajelzést 

kapjanak. Ahogy a nevében is benne van, a közlekedés közügy (közös ügy), nem véletlen a kapott 

sok visszajelzés, kitöltés, ez mindenkit érdeklő téma. 

– Kiemelve a legfontosabbakat: tízből kilenc válaszadó nem elégedett a közlekedésbiztonsággal, 

gyalog és különösen kerékpárral közlekedve veszélyben érezve magát, azokat, akik nem 

kerékpároznak, szintén a nagy autóforgalom veszélyessége tartja vissza a leginkább. 

– Kívánt beavatkozási pontok: a főhálózat biztonságosan kerékpározhatóvá tétele, lakóutcák 

forgalomcsillapítása és sebességcsökkentése. 

   


