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Ausztria – Kerékpáros főterv 2015-202

Az osztrák mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, környezetvédelmi és vízgazdálkodási 
minisztérium által 2015 májusában kiadott Kerékpáros főterv átfogó célkitűzése az volt, 
hogy növelje a kerékpárosok arányát a többi közlekedési módhoz képest. Ezt töb-
bek között a minőségi kerékpáros infrastruktúrába történő befektetések, valamint a 
napi szintű figyelemfelhívás útján igyekezték megvalósítani A tervben meghatározott 
prioritások a következők: befektetések ösztönzése minden lehetséges szinten a ke-
rékpározás előmozdítása érdekében; kerékpárosbarát körülmények megteremtése, 
például az infrastruktúra megszilárdítása által; információs és figyelemfelhívó kampá-
nyok szervezése; a más közlekedési módokkal való koordináció optimalizálása; a bicik-
lizés, mint egészséges közlekedési mód népszerűsítése [8, 11].

Szlovák Köztársaság - Nemzeti stratégia a kerékpáros közlekedés és 
a kerékpáros túrázás fejlesztésére a Szlovák Köztársaságban

A „Nemzeti stratégia a kerékpáros közlekedés és a kerékpáros túrázás fejlesztésére a 
Szlovák Köztársaságban” egyértelmű irányelveket és intézkedéseket fogalmaz meg a 
kerékpározás szlovákiai fejlesztéséhez. A stratégia több témára összpontosít, többek 
között az infrastruktúra fejlesztésére, a kerékpáros turizmusra, a pénzügyi stratégiára és 
a kutatásra. Ezen átfogó stratégiának köszönhetően a Közlekedési, Építésügyi és Regi-
onális Fejlesztési Minisztérium a célkitűzésében a 2012-es 1,5-2%-os helyett 2020-ig egy 
10%-os növekedést irányzott elő a kerékpáros közlekedés részesedére vonatkozóan. A 
kormány a 2012-2016-os időszakra vonatkozó nyilatkozatában fejlesztéseket és egyen-
lőséget sürgetett a kerékpáros közlekedés számára, amely véleményük szerint szerves 
részévé kell, hogy váljon mind a városi, mind pedig a regionális közlekedési rendsze-
reknek [9, 10, 11].

A megfelelő stratégiai talapzat az előfeltétele annak, 
hogy a kerékpáros közlekedést a többi közlekedési 
formával egyenrangúan kezeljük, és hogy segíthes-
sünk a döntéshozóknak a prioritások meghatározásá-
ban. Bizonyított tény, hogy a kerékpáros infrastruktú-
ra fejlesztése jelnetős változásokat eredményezhet az 
egyes közlekedési módok megoszlásában a biciklizés 
javára (akár 11-48%-os növekedés is elérhető, ahogy az a 
[6]-os számú hivatkozásban említésre került) – egy ilyen 
változás eléréséhez azonban elengedhetetlen a straté-
giai tervezés.

Ugyanakkor a kerékpározás egyre növekvő népszerű-
sége a világ számos városában jól mutatja, hogy igenis 
lehetséges átformálni az emberek viselkedését, még az 
olyan helyeken is, ahol az infrastruktúra kiépítettsége 
minimális vagy kevésbé ideális, ahogy az [5]-ös számú 
hivatkozásban is említésre kerül. Az elköteleződés elő-
mozdítása kritikus fontosságú abban, hogy az embere-
ket a szándék meglétén túl cselekvésre is ösztönözzük, 
és a kissé rámenősebb stratégiák, amelyek csupán ele-
nyésző kezdeti erőfeszítést igényelnek, kimondottan si-
keresnek bizonyultak az új és alkalmi kerékpárosok 
arra bátorításában, hogy „adjanak egy esélyt” ennek 
a közlekedési módnak.

Megvalósítással járó előnyök

A közösségek egészségéhez és aktivitásához való hozzájárulás az intézkedések 
sikeres megvalósítása és kiaknázása esetén

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának visszaszorítása az intézkedések 
sikeres megvalósítása és kiaknázása esetén

A kerékpáros és gyalogos infrastruktúra fejlesztése az intézkedések sikeres 
megvalósítása és kiaknázása esetén

A veszélyeztetett úthasználók hatékonyabb képviselete
és a mobilitási tudatosság növelése 

Példák

Számos EU-s tagállam dolgozott már ki és valósított meg önálló, nemzeti kerékpáros programot. Ezek a nemzeti 
stratégiák és/vagy akciótervek olyan feladatokat és célokat irányoznak elő, amelyek a kerékpározás nemzeti szintű 
előmozdítását szolgálják. A nemzeti kerékpáros stratégiák lehetővé teszik a nemzeti kormányok számára, hogy 
egyértelmű keretbe foglalt támogatást biztosítsanak a kerékpározás országos népszerűsítésére. A fent említett stra-
tégiáknak azt az üzenetet kell közvetítenie a regionális és helyi kormányzatok felé, hogy a kerékpározás fontos, és 
hogy a hatáskörükbe tartozó kormányzati kezdeményezésekben is helyet kell kapnia. A nemzeti kerékpáros stra-
tégiáknak ideális esetben a következő területekre kell kiterjedniük: a kerékpáros politikák (a vertikális és horizon-
tális szinten egyaránt) koordinációjára, a legjobb gyakorlatok megosztására, a helyi és regionális önkormányzatok 
kapacitásépítésére, a kerékpáros infrastruktúra-beruházások társfinanszírozására, valamint a kísérleti projektek, 
kutatások és figyelemfelkeltő kampányok finanszírozására [4].

Jellegzetességek

Intézkedés Költségek Intézkedés élettartama Hatékonyság

Cycling strategy [7]       

A megoldás által orvosolható problémák

Olyan egyértelmű célok megfogalmazása, amelyekért a közösség együtt dolgozhat 

Megvalósítással kapcsolatos problémák

A stratégiákban megfogalmazott célok néha túlságosan ambiciózusak 

A kormányzati politikák területén történő irányváltások (például a választásokat 
követően) részlegesen vagy akár teljesen is érvényteleníthetik a dokumentu-
mokban lefektetett politikákat 
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