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#Környezetvédelem              #Közlekedés 

“Ha a városokat autók és forgalom számára tervezed, autókat és forgalmat kapsz. 

Ha emberek és terek számára tervezed, embereket és tereket kapsz.” 

Fred Kent 

UTAZZ TUDATOSAN! 

A foci mellett a közlekedéshez "ért" mindenki, szokták mondani. Igen, hiszen mindenki közlekedik, mindenkinek vannak tapasztalatai. A napi rutin 

és az utazásaink során szerzett tapasztalatok meghatározzák, hogy milyen útvonalon indulunk el és milyen eszközt választunk. Szokásaink rabjai vagyunk, de 

sokat tehetünk azért, hogy tudatosan új közlekedési módot kipróbálva tegyünk a környezetünkért és az egészségünkért. 

Sok sztereotípia él, hogy a közösségi közlekedés egy elavult közlekedési forma, azonban busszal, villamossal utazni nem ciki! A modern módszerek 

segítségével a közösségi közlekedés valós alternatívát nyújt más közlekedési módokhoz képest. 

Egyesületünk célja feltárni és bemutatni ezeket az új műszaki és technikai megoldásokat, amelyek megkönnyítik a kerékpár, vagy a közösségi közle-

kedés használatát. 

Ismerd meg a közösségi közlekedés szerepét és az abban rejlő lehetőségeket, hogy környezet-tudatosan közlekedve, a különböző közlekedési módok 

tudatos kombinációjával gyorsabban eljuss az úti célodhoz! 

"Nem az a fejlett ország, ahol még a szegények is autóval járnak, hanem ahol a gazdagok is közösségi közlekedést használnak." 

Enrique Penalosa, Bogotá polgármestere  
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MÓD ESZKÖZ 

A közlekedés ma már meghatározó té-

nyezője a városi környezetnek, ezáltal az életmi-

nőség alakulásának. Ezért nem mindegy, hogy a 

városban mely közlekedési mód kap hangsúlyt.  

Minél többen, minél többször választ-

ják a kisebb zaj- és légszennyezést kiváltó esz-

közöket, annál élhetőbbé válik a város. 

HELY ÉS KÖRNYEZET 

A zaj- és légszennyezés mellett kulcs-

kérdés az is, hogy mennyi helyet tart fenn a város 

széles utaknak vagy parkolóknak. 

Minél kisebb felületet tartunk fenn közle-

kedésre és közlekedési eszközök tárolására, an-

nál több hely marad más hasznos városi funkci-

ókra. 

SZERVEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ 

Nem elég környezettudatosnak lenni! 

Szükség van arra is, hogy a város közlekedésé-

nek egységes szervezésével és modern technikai 

megoldásokkal a városlakók számára biztosított 

legyen a korszerű és fenntartható közlekedési 

módokhoz való gyors és kényelmes hozzáférés. 

 

                                                           
 Forrás: http://www.derke.hu/kornyezet/ 

Tudtad? 

Habár az elektromos autók elterjedése hozzájárul a városi 

légszennyezés csökkenéséhez, azonban a parkolási problé-

mákat nem oldja meg. 

Tudtad? 

Az biztos, hogy az önvezető járművek elterjedése alapvetően meg-

fogja változtatni az utazási szokásainkat. Azonban egyáltalán nem 

biztos, hogy ezzel kisebb lesz a forgalom a városban. Az önvezető 

autók akkor is az úton lesznek, amikor éppen nem ül benne senki. 

K ö z l e k e d j  t u d a t o s a n !  

200 ember 177 autóban ...autó nélkül 

...kerékpárral ...három autóbuszban 

http://www.derke.hu/kornyezet/

