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Kerékpárral Helsinkibe? 
dr. Rigó Mihály 
okl. erdımérnök 
okl. építımérnök 

 
 
 
2014. december 2-án országos kerékpáros konferenciát tartottak Budapesten, 
melynek mottója sajnos a „Bringázni élmény!” volt. 
 
Dr. Becsey Zsolt László úr, helyettes államtitkár, megnyitó elıadásában a 
hangsúlyokat az alábbiakra tette: 

 
 
A célok, a célok sorrendje, fontossága támogatandó!  
Majd bemutatta az elıbbi fontossági sorrend utolsó pontjához tartozó turisztikai 
hálózat új elemeit, a határ vonalát követı EV13-at. Ezzel már egy kicsit félre ment a 
dal! 
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Még fokozódott a helytelen irányba való kitérítés Berencsi Miklós úr, a KKK 
osztályvezetıje elıadásában, mert İ már a Bringázni élmény! – Kerékpáros 
fejlesztési programról beszélt, melynek fı elemei: 
 

• EuroVelo 6 (Rajka-Budapest-Mohács), 
• Budapest-Balaton, 
• Balatoni Bringakör, 
• fıvárosi szakaszok. 

 
Láthatóan itt már nagyon elcsúszott a turizmus, ezen belül is a fıvárosi érdekő 
turizmus irányába a folyamat. 
 
Majd bemutatta a következı 7 éves finanszírozási ciklusban a kerékpározásra jutó 90 
Mrd Ft felhasználását: 
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Ebbıl látható a lényeg, azaz az elvek megvalósulása, pénzre váltása: 
 
40 település belsı kerékpáros úthálózatára    15,0 Mrd Ft, 
települések között, a munkába járást segítı kp-utakra:  15,0 Mrd Ft, 
turista útvonalak fejlesztésére, sportra:   34,3 Mrd Ft, 
meglévık fenntartására:        7,0 Mrd Ft, 
MOL-BUBI típusú rendszerek fejlesztésére:     7,5 Mrd Ft, 
egyébre:        11,2 Mrd Ft 
összesen:        90,0 Mrd Ft 
 
Kérdés, kell-e 15 városban Mol-Bubi trendszerő kerékpározás létesítésére 7,5 Mrd Ft? 
Elegendı-e a meglévı kerékpáros létesítmények fenntartására a 7,0 Mrd Ft, mikor 
minden le van pusztulva? El kell-e költeni egyéb célokra 11,2 MrdFt-ot?  
 
Úgy tőnik, hogy a hibás mottót alátámasztja a hibás pénzosztás, mely így már inkább 
pénzszórás! A bringázni élmény helyett ma a bringázni szükséges lenne az értelmes 
mottó és cél! 
 
Emiatt nem kellene-e többet költeni a „kerékpározás barát településekre”, magyarul a 
települések ún. hivatásforgalmú kerékpározására a fentinél lényegesen többet 
költeni? 
 
Sajnos a 7 éves programban aránytalanul nagy szerepet kapott a 
szabadidıs kerékpározás a hivatásforgalmi kerékpározással szemben! Ez az 
aránytalanság nagy kárt fog okozni a vidék közlekedésében. Vidéken pedig nem a 
kirándulás az elsıdleges, hanem a munkába, az iskolába járás! 
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Mit kellene tenni? Nincs semmi különleges! Régen kitalálták már a 
tennivalókat! 
Csak azt, amit Amszterdam, Koppenhága, Bécs megtett, melyet Budapest 
is elkezdett! 
 
İk sem akarnak Helsinkibe kerékpárral menni! Nem akarják körbekerülni Hollandiát, 
Dániát, Ausztriát! İk is elıször a saját településükön szeretnének kerékpározni! A 
konferencia budapesti elıadói ugyanezen elvek budapesti alkalmazásaira mutattak be 
szép példákat. 
 
Miért nem támogatjuk azt, hogy az elıbbi városok példáit általánossá 
tegyük mindenek elıtt valamennyi magyar településen? 
 
A tennivalók egyszerőek, és nagyon régóta jól ismertek. A feladatokat a konferencián 
is megjelentek Kerényi László Sándor úr, a Budapesti Közlekedési Központtól, 
elıadásában: 
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Néhány képet idemásoltam a konferencia dán, osztrák és magyar elıadóinak 
anyagából, melyekbıl világosan látszik a mindennél fontosabb cél, melyet 
valamennyi magyar településen el kellene minél elıbb érnünk! 
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Az elıbbiek alapján talán látható az, hogy a ma tapasztalt súlyos aránytalanságot ki 
kellene igazítani. Mindenek elıtt a magyar vidék, a vidéki települések helyzetén kell 
javítani, mert ott remény sincs a 8-as metróra, nem jár szinte percenként a 4-es, 6-
os villamos sem!  
 
Ha bringára hívjuk a magyart, akkor minden egyéb elıtt a vidéki településeken kell 
rendet tenni, ennek megfelelıen a pénzeket is oda irányítani! 
 
Minél elıbb vissza kellene térni a Helyettes államtitkár úr elıadásában 
szereplı fontossági listához, fontossági sorrendhez, mivel irányt és arányt 
tévesztettünk!  
 
Nincs olcsóbb a kerékpáros mobilitásnál! 
Nincs olcsóbb a 30-as zónáknál, a 30 km/órás sebességhatár táblánál, a 
kerékpársávnál. 
 
Errıl kellene konferenciát rendezni. 
 
Szeged, 2014. december 18. 
 


