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A kerékpár tulajdonlásának és használatának az éves 
költsége (elektromos kerékpár esetében) az autó tu-
lajdonlásának és használatának a költségéhez képest 
csupán mintegy 5-10 %-ot tesz ki. Az olcsó közlekedé-
si lehetőséget kínáló kerékpározás segíthet a munka-
helyteremtésben, és a hátrányos helyzetű csoportok 
számára elérhetőbbé teszi a társadalmi életben való 
részvételt. Az Egyesült Államokban a legalacsonyabb 
jövedelmű háztartások — az évente 20 000 dollárnál ke-
vesebbet kereső amerikaiak – esetében a lakosság többi 
részéhez képest kétszer valószínűbb, hogy a kerékpár 
elégíti ki az alapvető utazási szükségleteiket, például a 
munkába járáshoz [2, 4, 5].

A kutatások azt mutatják, hogy a nők jellemzően több 
előnyét élvezik a kerékpározás terjedésének. Például 
mivel ők gondoskodnak a családokban a legtöbb gyer-
mek és idősebb felnőtt mobilitásáról is, több szabadidő-
höz jutnak, ha a gyermeke és az idősebbek önállóan 
tudnak útra kelni kerékpáron, és nem kell őket autóval 
szállítani. Ha többen kerékpároznak és gyalogolnak az 
utcákon, erősödik a társadalmi kontroll, ami elriaszthat-
ja a bűnözőket, és nagyobb biztonságérzetet eredmé-
nyezhet [2, 6].

A [3] szerint a kerékpározás az alábbi szociális előnyö-
ket nyújtja:
» A kerékpározás megfizethető és független köz-

lekedési eszköz azoknak, akiknek egyébként csak 
korlátozott utazási lehetőségeik vannak.

» A kerékpározás jobb mobilitást nyújt sok olyan cso-
portnak, ahol csak kevesen rendelkeznek autóval, 
mint például az alacsony jövedelműek, a munkanél-
küliek, az idősebbek és a 18 éven aluliak.

» A kerékpárosok és gyalogosok által közösen használt 
utak építése a gyalogosok és a fogyatékkal élők 
számára is előnyöket kínál, mivel sűrűbbé válik az 
úthálózatuk, és könnyebbé válik számukra az utakon 
átkelés.

» A nagyobb számú kerékpározó és sétáló ember több 
lehetőséget kínál a szociális interakcióra az utcá-
kon, ami nagymértékben erősíti a közösség érzését 
és a kapcsolódást, és fokozza a mentális jóllétet.

A kerékpározás képes a város különböző részei közötti 
gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésére. Ez rész-
ben azzal valósul meg, hogy mobilizálja a közlekedés-
ben hátrányt szenvedőket. A kerékpár lehetővé teszi 
azoknak, akik eddig gyalogosan vagy más közlekedési 
eszközzel nem tudtak hatékonyan mozogni a közös-
ségben, hogy hozzájáruljanak a környezetükben vagy a 
szomszédos területeken a gazdasághoz. Fogyasztóként 
vagy munkavállalóként ezek az emberek erősebben ser-
kentik a pénzáramokat, ami végső soron nagyobb gaz-
dasági értékteremtéshez vezet [7].

Pozitív hatások

Az autó helyett a kerékpár használata alacsonyabb éves költséggel jár

Nemek közötti fokozott egyenlőség és egészségügyi előnyök

Magasabb fokú biztonságérzet az utcákon

Problémák

A társadalmi problémák megoldását célzó kerékpáros eszközök adott esetben 
nem alkalmazhatók máshol, és még a város szintjén is egyedi tényezők függ-
vényei lehetnek.

Előnyök

A pedáltól az emberekig – a kerékpározás társadalmi hatásai 

tanulmány megállapítása, hogy a kerékpározásnak akkor éri el 

a legjobb társadalmi hatást, ha az emberek nem „kerékpárosnak” 

tekintik magukat, hanem egyszerűen embereknek, akik A pontból B 

pontba igyekeznek, és éppen kerékpárt használnak. A Földön csak 

néhány társadalom érte el ezt a szintet, de sok más társadalom csak 

kevéssel van lemaradva [7].
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