
 
Érdi Kerékpáros Koncepció – Összefoglaló 
 
A Magyar Kerékpárosklub az Érdi Tekergő Egyesület részvételével elkészítette, és 
2008. december 10-én a Városnak átadta Érd Város Kerékpáros Koncepcióját. A 
Koncepció a Város honlapján elérhető, a leadás óta az észrevételek összegyűjtése, 
az anyag társadalmi egyeztetése folyik. 
 
A Koncepcióban megfogalmazott elsődleges stratégiai cél a kerékpáros közlekedés 
mai, még igen alacsony mértékének jelentős növelése Cél, hogy a kerékpár 
szabadon választható közlekedési móddá váljon, teljes jogú része legyen mind 
a helyi, mind az agglomerációs forgalomnak; ennek köszönhetően pedig a helyi 
utazásokon belül 2012-re 10%-os kerékpáros részarányt érjünk el. 
Ennek eszköze a város kerékpárosbaráttá tétele, a fenntartható mobilitási formák 
támogatása, preferálása. A kerékpárosbarát város kialakítása irányába a tanulmány 
komplex intézkedési csomagot javasol, mely két alapvetően két pilléren áll. A nyugati 
tapasztalatok alapján egyik sem hatásos önmagában, a másik megléte nélkül: 
− Szükség van célzottan a kerékpáros lehetőségeket javító intézkedésekre, 

fejlesztésekre. 
− A nem kerékpáros célú fejlesztésekben pedig figyelembe kell venni a kerékpáros 

igényeket, ehhez a megfelelő szemléletmód és szaktudás elsajátítása szükséges. 
 
Mivel a javasolt fejlesztések célja az élhető és fenntartható városi közlekedési 
rendszer kialakítása, az egyéni személygépjárműves közlekedésnek ésszerű és 
környezetkímélő alternatívákat kell teremteni. A kerékpározás csak az egyik eszköz, 
emellett a gyalogosok városon belüli közlekedésének javítását, a közösségi 
közlekedés támogatását javasolják a Kerékpárosklub tervezői, kiemelten figyelve a 
korlátozott közlekedési képességűekre (öregek, rokkantak, kismamák…). 
 
A Koncepció a kerékpáros célcsoportokat tekintve megkülönbözteti a helyi (városon 
belüli) forgalmat, illetve az agglomerációs szerepből adódóan Budapest és a 
környező települések elérhetőségét. Harmadik célterületként célozza meg a 
szabadidős, elsősorban a turisztikai célú kerékpározást, amely Érden nagy 
lehetőségeket tartogat. A három, különböző motivációval és közlekedési szokásokkal 
rendelkező célcsoport számára az Önkormányzat számára összehangolt 
fejlesztéseket javasol, melyekkel pozitív irányba befolyásolhatja a kerékpáros 
közlekedés lehetőségeit és a lakossági mobilitási igényeket: 
I. Kerékpárosbarát közlekedési rendszer és hálózat kialakítása 
II. Kerékpározást segítő szolgáltatások létrehozása 
III. Népszerűsítés, oktatás 
IV. Szervezeti háttér biztosítása 
 
A felsorolásból is látszik, ami a Tanulmány fő üzenete, hogy önmagában nem 
célravezető, így nem is kizárólagos cél az infrastruktúraépítés. A rendelkezésre 
álló eszköztár ennél sokkal szélesebb körű és sok esetben költség-hatékonyabb 
intézkedéseket tesz lehetővé. A kerékpárosokat nem elválasztani, hanem 
integrálni kell a forgalomba. A többi járművel együtt kell kezelni, ennek 
megfelelően a kerékpáros környezet megteremtése a közlekedésfejlesztési feladatok 



 
egy részterületeként kezelendő. Így önálló kerékpáros közlekedésfejlesztési terv 
elkészítése sem szükséges, amennyiben a jövőben készülő városi 
közlekedésfejlesztési tervek tartalmazzák, illetve kezelik a kerékpáros szempontokat 
is – vagyis a kerékpározás ebből a szempontból is egyenjogú résztvevőjévé válik a 
közlekedési rendszernek, az Európai Unió ZÖLD KÖNYVével összhangban. 
 
Sok esetben például az önálló, elválasztott kerékpárút költséges megépítése helyett 
a kerékpáros közlekedés közúti forgalomba való biztonságos integrációja a jó 
megoldás. A közúthálózat kialakításának módosítása mellett ezt 
szemléletformálással és ismeretterjesztéssel lehet elérni, támogatni. 
 
Érd kertvárosias településszerkezetéből adódóan a megfelelő feltételek 
megteremtése esetén a városrészek között, tehát a helyi forgalomban a 
leghatékonyabb közlekedési eszközzé válhat a kerékpár, köszönhetően annak, 
hogy mozgékony, növeli a mobilitást, gyors, kicsi a helyigénye, továbbá 
stresszmentes közlekedést tesz lehetővé, olcsó (mind a beruházás, mind a 
fenntartás) és egészséges. A kerékpáros közlekedés segítése a rövid távú utazások 
esetében felválthatja a gépjármű használatot, hosszabb távokon pedig a közösségi 
közlekedéssel kombinálva lehet versenyképes (például a kerékpár és a vasút 
összekapcsolásával). 
 
Minden érdi beruházási javaslatnál felmerül ugyanakkor a város forráshiányos 
helyzete. A város kerékpárosbaráttá tételével kapcsolatban ez nem lehet akadályozó 
tényező, hiszen az előterjesztett dokumentumban bemutatott megoldások 
megvalósításához nem kell aránytalanul sok pénz, inkább odafigyelés és 
korszerű közlekedésszervezői szakmai ismeretek szükségesek. A helyi 
kerékpárosok szervezeteiben, közösségeiben, megtámogatva az országos 
szervezetekkel, olyan partnereket talál az önkormányzat, akik közreműködésével 
belátható időtartományban, jól tervezhetően jelentős előrelépéseket lehet tenni 
Érden a fenntartható közlekedés terén. 
 
A civil részvétel nem helyettesíti, hanem kiegészíti az önkormányzati munkát. A 
jelentős társadalmi erők megnyilvánulása komoly igényt fogalmaz meg a városi 
döntéshozók szemléletváltásával szemben is. Elmondható, hogy a több szálon 
beindult együttműködési folyamatok hatékonyan segítik a kerékpáros ügyek előbbre 
vitelét. 
 
A Koncepció alapelve tehát, hogy nem a kerékpárutak hossza, hanem a 
kerékpárosbarát terület nagysága mutatja meg, hogy egy település mennyit 
tesz a fenntartható közlekedésért. Ennek fényében a következő három éves 
időszakban három területet javasol a Tanulmány előtérbe helyezni: 
− Kerékpártárolók létesítése, 
− népszerűsítés és oktatás (népszerűsítés és a közlekedési kultúra javítása 

párhuzamosan), 
− forgalomcsillapítási beavatkozások (útfelújítások, útépítések kapcsán). 


