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1. Bevezetés

A szakirodalomban gyakran megkülönböztetik a mozgó ke-

rékpár-forgalom és az álló kerékpár-forgalom részére kiala-

kított infrastruktúrát.  A kerékpár-forgalom jobbá tétele ér-

dekében tett intézkedések általában a mozgó kerékpár for-

galomra, például a kerékpárút-hálózatra irányulnak. Ebbe 

beletartoznak a kerékpárutak vagy a többfunkciós átkelő-

helyek. Az álló kerékpárok számára kialakított infrastruktú-

rába a minden fajta kerékpár-parkolás, az egyszerű kerék-

pár-támaszoktól a  kerékpár-parkolókon át a magas színvo-

nalú, teljes kiszolgálású kerékpár állomásokig. A kerékpáro-

zás egy városban vagy közösségben való népszerűsítése ér-

dekében ezért az álló kerékpár forgalomra is nagyobb hang-

súlyt kell fektetni.

A kerékpár parkoló létesítmények létesítése rendsze-

rint javítja a kerékpározás feltételeit. A magas szín-

vonalú parkolási létesítmények az alábbi előnyöket 

kínálják:

a) A kerékpár parkoló létesítmények javítják a ke-

rékpárlopás és vandalizmus elleni védelmet

A lezárt kerékpárok jobban védettek a lopással vagy van-

dalizmussal szemben, mint a szabadon álló kerékpárok. 

A fedett parkoló védelmet nyújt a rossz időjárással szem-

ben. Ez egyrészt növeli a kerékpárok élettartamát, más-

részt pedig a biztonságos parkolók megléte előfeltéte-

lül szolgál az olyan jó minőségű, drága kerékpárok hasz-

nálata ösztönzéséhez, amelyek használóik számára jobb 

kerékpározási élményt nyújtanak. Különösen a viszony-

lag drága, mindennapos használatra szolgáló elektro-

mos kerékpárok (e-bike) és pedelec kerékpárok növekvő 

eladási forgalmának fényében elengedhetetlenek a biz-

tonságos parkoló létesítmények.

b) A jól megválasztott helyen elhelyezett kerékpár 

parkoló létesítmények lehetőséget teremtenek a 

kerékpárra való átszállásra

A forgalom fő kiindulási helyeinél és célállomás pontjai-

nál jól elhelyezett kerékpár parkolók erősen ösztönzik a 

kerékpárral való utazást. Ha a kerékpár-forgalom számára 

kialakított parkolók jobb helyen vannak, mint a motoros 

magángépjárművek számára kialakított parkolók, akkor a 

kerékpárra való átszállás még könnyebbé válik.

Tudta-e Ön, hogy …1 

... az összes ellopott kerékpár 72%-a nyilvános 

helyen parkolt?

... 6 kerékpár parkolására van lehetőség 

egyetlen autó parkolóhelyen? 

... a kerékpárlopások sértettjeinek 23%-a nem 

vásárol újabb kerékpárt? 

Az ebben a füzetben használt kifejezések 
meghatározása:
Ez az útmutató az alábbi kifejezéseket használja:

Kerékpár állványok: kerékpárok parkolására szolgáló ut-

cai eszköz. Egy kerékpár-állvány általában egy vagy két par-

kolóhelyből áll.

Kerékpár parkolóhely: egy kifejezetten kerékpár parkolás-

ra kijelölt parkoló, akár parkoló-állványnál, akár egy kerék-

pár parkoló létesítményben. 

Kerékpár parkoló létesítmény: olyan létesítmény, amely 

legalább öt kerékpár parkolóhelyet tartalmaz, és amelynek 

ideálisan saját bejutási és kijutási területe van.

A kerékpárhasználat potenciáljának teljes kihasználása ér-

dekében elegendő számú magas színvonalú kerékpár parko-

lóhelyet kell létesíteni. Ezen útmutató címzettjei a helyi ha-

tóságok és a közlekedés-tervezők, és útmutatásul szolgál a 

kerékpárállványok helyének megválasztásához és koncepci-

onális tervezéséhez.

1	 BMVIT*[osztrák	Szövetségi	közlekedési,	innovációs	és	technológiai	miniszté-
rium]	(2010):	Kerékpáros	közlekedés	számokban.	Adatok,	tények	és	hangulatok		
48.	o.	skk.,		Wien.BMVIT	(2009):	A	kerékpárlopás	megelőzési	stratégiái.	Tények,	
háttérinformációk	&	intézkedések,	.6.	o.,	Wien.
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Lehetőség a kerékpárok állványhoz való hozzálaka-

tolására

A parkoló minőségének értékelése során fontos kritérium az, 

hogy van-e lehetőség arra, hogy kerékpárt a kerékpár-állvány-

hoz lehessen lakatolni. Egy olyan kerékpár, ami nem csak le 

van lakatolva, hanem az állványhoz is hozzá van lakatolva, vé-

dettebb a lopással és vandalizmussal szemben, mint egy olyan 

kerékpár, ami le van lakatolva, de szabadon áll. A kerékpár-áll-

ványnak a földhöz jól rögzítettnek kell lennie.

Parkolóhely 

Egy kerékpár körülbelül 6—70 cm széles. Ezért egy olyan 

parkolóhelynek, ahol a kerékpárok egymás mellett parkol-

nak ugyanazon a szinten, legalább 80 cm szélesnek és 200 

cm hosszúnak kell lennie (1,6 m²). A parkoló-létesítmé-

nyek tervezéséhez ez jó alapszintként szolgál. A helykímé-

lő egységek építhetők úgy, hogy a kerékpárhelyek külön-

böző magasságokban vannak elrendezve, vagy úgy, hogy 

váltakoznak a parkolási irányok (első kerekek átfedik egy-

mást). A túl keskenyre tervezett parkolóhelyek a kerékpá-

rosokat annak a kockázatnak teszik ki, hogy kárt tesznek a 

kerékpárjukban a parkolóhelyre való beparkoláskor, illetve 

az onnan történő kiparkoláskor.

2. A kerékpár parkoló létesítmé-
nyek minőségi kritériumai

Az	alábbiakban	a	kerékpár	létesítmények	minősége	meghatározásának	tíz	kritériumát	
tárgyaljuk	meg.	Megkülönböztetjük	azon	öt	alapvető	kritériumot,	amelynek	minden	par-
kolónak	meg	kell	felelnie,	és	további	öt	kritériumot,	amelyek	tovább	növelik	a	minőséget.

2.1 A kerékpár parkolás minőségi  
 kritériumai – áttekintés 

Lehetőség a kerékpárok állványhoz 
való hozzálakatolására

Parkolóhely

Stabil állás biztosítása

Hozzáférhetőség

Akadálymentes hozzáférés

Fedett parkoló

Világítás és láthatóság

Takarítás és karbantartás

A speciális járművek fontolóra vétele

Kiszolgáló létesítmények
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2 m-es párhuzamos parkolás 1,8 m közlekedősáv 3,2 m-es parkolás, első kerekek átfedésben

0,8–1,2 m
(0,5 m függőleges 

eltolással)

5 m

1,8 m

0,8 m

45˚

1,3 m Közlekedősáv

Kerékpárok párhuzamos parkolása – Helyigény 4 kerékpár számára: 6,4 – 9,6 m²
Forrás: RVS 03.02.13; Feldolgozás: FGM

Merőleges, halszálka kialakítású kerékpár parkolás – Helyigény 4 kp számára: 9 m²
Forrás: RVS 03.02.13; Feldolgozás: FGM
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A stabil állás biztosítása

A kerékpárnak az állványhoz stabil és biztonságos módon 

hozzálakatolhatónak kell lennie. Ezen kívül a parkolás köz-

ben a keréknek nem szabad elfordulnia vagy elgurulnia. 

Egy magas színvonalú létesítmény lehetőséget nyújt arra, 

hogy a kerékpárt nekitámasszák egy oszlopnak (villának 

vagy keretnek), valamint ha lehetséges, arra is, hogy a kere-

ket rögzíteni lehessen. Az ilyen kerékpár-állványok első ke-

rék tartó keretekként ismeretesek. Ha csak a kerékpár első 

kereke van lelakatolva, a kerék súlyosan megsérülhet, ha a 

kerékpár elfordul. Így a „kerékhajlítók” a parkoló létesít-

mény alacsony színvonalú voltát jelzik.

Hozzáférhetőség

A parkoló-létesítményeknek hozzáférhetőnek és könnyen 

megtalálhatóaknak kell lenniük. Egy adott célállomás köz-

vetlen közelében lévő professzionális kerékpárterületeket a 

bejáratnál kell elhelyezni jól látható módon, hogy jól látha-

tóak legyenek. Az is fontos, hogy a parkolót és annak jel-

zéseit integrálják a kerékpár hálózatba oly módon, hogy ne 

keletkezzenek kerülők a város vagy község kerékpárút há-

lózatában. A legközelebbi kerékpár-állványokra utaló jelzé-

seket ki kell helyezni minden főbb célállomáson (pl. vonat-

állomásokon, bevásárlóközpontokban, stb.)
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Akadálymentes hozzáférés

Minél gyorsabban és kényelmesebben kezdhető meg a ke-

rékpározás, annál gyakrabban fognak az emberek kerék-

párra ülni. Ezért a parkoló-létesítményeknek akadálymen-

tesnek kell lenniük. Ideális esetben a földszinten kell őket 

elhelyezni könnyen hozzáférhető módon. A lépcsők mögöt-

ti, vagy a csak keskeny átjárókon megközelítető parkoló-lé-

tesítmények megnehezítik a kerékpárok használatát. 

A parkolóhelyekhez megközelítését korlátozó lépcsők vagy 

keskeny útvonalak akadályokat képeznek. Azok csökken-

tik az ilyen parkoló-területek elfogadottságát, még akkor 

is, ha rámpákat vagy gurítóvágatokat létesítenek a lépcsők 

oldalán.

Takarítás és karbantartás

A nyilvánosan hozzáférhető parkoló létesítményekkel kap-

csolatosan gyakran adódik az a probléma, hogy azokat 

rendeltetésellenesen használják sérült kerékpárok lerako-

dóhelyeként. Ennek megakadályozása érdekében rendsze-

resen kell ellenőrzéseket végezni, és figyelmeztetéseket el-

helyezni, melyekben megkérik a tulajdonosokat, hogy a sé-

rült kerékpárokat távolítsák el. Amennyiben ezt nem teszik 

meg a meghatározott időtartamon belül, a közösség eltá-

volíttathatja a kerékpárt.

Fedett parkoló

A fedél óvja a leparkolt kerékpárokat a rossz időjárással 

szemben. Ez védi magukat a kerékpárokat (pl. rozsdáso-

dástól), és megakadályozza, hogy vizesek legyenek a nyer-

gek. Ennél fogva a legtöbb parkoló-létesítményt, különö-

sen a hosszú távú parkolásra szolgálóknak fedettnek kel-

lene lenniük.
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Világítás és láthatóság

A kivilágított és jól látható parkoló-létesítmények növelik 

a biztonságérzetet a nyilvános területeken, és segítenek a 

lopások megelőzésében. Ha egy parkoló számára nem biz-

tosítható az áramellátás, célszerű fontolóra venni a nap-

energiát használó világító rendszerek alkalmazását. A lát-

hatóság arra utal, hogy a parkolóhelyek és a mellettük el-

haladók között vizuális kapcsolat van. A parkolót csak ak-

kor látják meg, ha az jól látható kívülről. Ismételten, minél 

jobb a láthatóság, annál nagyobb a védelem a lopással és 

a vandalizmussal szemben.

A speciális járművek fontolóra vétele

A parkoló területek előre mutató megtervezésébe beletar-

tozik a mindenféle kerékpárméret és szélesség tekintetbe 

vétele. A szokásos városi kerékpárokon kívül a speciális ke-

rékpárokat is érdemes figyelembe venni. Ilyenek például a 

szállító-kerékpárok, a gyermekkocsival felszerelt kerékpár-

ok, az idősebbek által használt triciklik, továbbá a kisebb 

vázzal rendelkező gyermekkerékpárok. A különleges kere-

keknek több helyre és szélesebb bejáratra van szüksége a 

rendszerben. Például, különösen a játszótereken, figyelem-

be kell venni a kerékpár utánfutók iránti nagyobb igényt.

Kiszolgáló létesítmények

A parkoló-létesítmény kiszolgáló minőségének növelésére 

irányuló további intézkedések. Ide tartoznak a felszerelé-

sek (pl. védősisakok, kerékpáros táskák) elzárására szol-

gáló szekrények, valamint az olyan önkiszolgáló állomá-

sok, amelyek fel vannak szerelve szerelő szerszámokkal, 

levegőpumpákkal, egy gumibelső árusító automatával és 

egyéb jellemzőkkel. A nyilvános hozzáférhetőség lehető-

vé teszi a kerékpárosok számára, hogy kerékpárosok ke-

rékpárjaikat a nap minden órájában karbantarthassák és 

megjavíthassák. A teljes felszereltségű kerékpár állomások 

vagy garázsok a kerékpárbérlést és a Pedelec kerékpárok 

akkumulátorainak feltöltését is lehetővé teszik.
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2.2 A rövid időtartamú parkolásra 
szolgáló kerékpár parkoló létesítményekre 
vonatkozó különös előírások

A rövid (pár perctől néhány óráig terjedő) időtartamú par-

kolásra szolgáló kerékpár parkoló létesítményeknek gyors-

nak, biztonságosnak és kerékpárral elérhetőnek kell lenni-

ük. Fontos továbbá az egyszerű és kényelmes használható-

ság. A szabály a következő: minél rövidebb az útmegszakí-

tás ideje a célállomásnál, annál alacsonyabb az elfogadha-

tó távolság a célállomás és a parkolóhely között!

Így a rövid időtartamú kerékpár parkolókat a célállomás 

közvetlen közelében kell elhelyezni. Ha a távolság a kez-

dőpont vagy célállomás és a kerékpár-parkoló között túl 

nagy, azt nem fogják használni, és a kerékpárokat össze-

vissza mindenfelé fogják leparkolni. Ez nem csak maguk-

nak a kerékpárosoknak nagy hátrány, hanem a szép város-

képhez sem járul hozzá igazán. 

A parkoló terület és egy adott célállomás közötti távolság 

megfelelő szintje egy pár perces útmegszakítás esetén kö-

rülbelül öt méter. Az olyan célállomások előtt elhelyezett 

parkoló létesítmények, ahol az emberek néhány óráig tar-

tózkodnak, ne legyenek a bejárattól 15 méternél távolabb.

“Az optimális rövid időtartamú parkolásra szolgáló 

parkoló létesítmények közvetlenül a fontos kiinduló-

pontok és célállomások előtt vannak elhelyezve, és 

közvetlenül elérhetőek a kerékpárút hálózatból.”

A parkoló létesítmény és a célállomás közötti elfogadott távolság függ az ott-tartózkodás 
hosszától.
Forrás:	Celis,	Bolling-Ladegaard,	2008
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létesítménytől 
való elfogadott 
távolság 
méterben10

24 h

12 h

4 h

3 h

2 h

1h

30 min

10 min

5 min

30 50 7020 40 60 80

parkolási 
idő

Vá
sá

rló
ut

ca

Ü
zl

et

Eg
és

z 
na

po
s 

pa
rk

ol
ás

H
os

sz
ú 

tá
vú

 
és

 é
js

za
ka

i 
pa

rk
ol

ás



10

Rövid időtartamú parkolásra szolgáló 
kerékpár parkoló létesítmények:

U-támaszok: A klasszikus fordított U alakú támaszok le-

hetővé teszik a kerékpárok biztonságos lelakatolását, és 

jól védenek az eldőlés ellen. Egy támasz két parkolóhelyet 

biztosít. A támaszok beágyazhatók betonba, illetve a föld-

höz is csavarozhatók.

Első kerék-váz tartó: A támaszon kívül az első kerék az 

állványhoz is rögzítve van. A kerékpár nagyon stabil és jól 

védett az eldőléstől vagy elgurulástól.

Mobil parkoló-állványok: A mobil rendszerek nincsenek 

a földhöz rögzítve, és ezért gyorsan eltávolíthatók. Ideigle-

nes parkolási létesítményekként működnek, például talál-

kozók vagy események esetén.

2.3 A hosszú időtartamú parkolásra 
szolgáló kerékpár parkoló létesítményekre 
vonatkozó különös előírások

A hosszú időtartamú parkolás kifejezés a jármű legalább 

több órára való parkolására utal. Ez lehet parkolás a mun-

kahelyen, otthon vagy egy vonatállomáson. Azoknak a ke-

rékpárosoknak, akik kerékpárjaikat hosszabb időtartamra 

parkolják le, speciális igényeket támasztanak a parkoló lé-

tesítményekkel szemben. Az olyan szempontok mint a biz-

tonság és szolgáltatások fontosabbak, mint az átmene-

ti megállóknál. Az ilyen igényekre tekintettel valamennyi-

vel nagyobb távolságokat is elfogadnak a célállomás és a 

parkoló terület között.

A hosszú időtartamú parkolásra szolgáló kerékpár parko-

lók minimális követelményei közé tartoznak a következők: 

U-támasz, fedett parkoló az időjárástól való védelem ér-

dekében, valamint jó világítás. A minőség további javítá-

sa érdekében a parkoló további szolgáltatásokkal bővíthe-

tő. Ezek közé sorolhatók a javítási szolgáltatások, zárha-

tó szekrények, poggyász tároló helyek vagy bérelt kerék-

párok. Az e-bike és pedelec kerékpárok speciális igénye-

inek kielégítése érdekében az akkumulátor-töltő állomá-

sok egyre nagyobb fontosságot nyernek.

Az időjárással, lopással és vandalizmussal szembeni vé-

delem akkor optimális, ha a kerékpár külső tér helyett egy 

zárt helyiségben parkolható le. A hosszú időtartamú ke-

rékpár parkolási rendszerek közül a legnépszerűbbek közé 
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a kerékpárszekrények, kerékpár parkoló állomások és ga-

rázsok tartoznak.

Hosszú időtartamú parkolásra szolgáló 
kerékpár parkoló létesítmények:

Fedett kerékpár-állványok: Az időjárási viszontagságok-

kal szemben védő fedett parkoló létesítmények. A fedél alak-

ja és kivitele különböző lehet annak érdekében, hogy jól il-

leszkedjen a környezetbe.

Kerékpár szekrények: A kerékpár szekrények mini kerék-

pár-garázsok. A kerékpárok lezárható rekeszekben tárolha-

tóak a kiegészítőkkel (sisakok, poggyász, gyermekülés, stb.) 

együtt. A kerékpárok nem csak az időjárással szemben vé-

dettek, hanem a lopással és vandalizmussal szemben is. Ez 

különösen a jó minőségű kerékpárok  esetében fontos. A 

pedelec és e-bike kerékpárok részére akkumulátor-töltő ál-

lomások is kialakíthatók.

Kerékpár állomások: A biztonság és szolgáltatások szem-

pontjából a legnagyobb kényelmet a kerékpár állomások 

nyújtják. Itt a kerékpárokat egy külön épületben tárolják biz-

tonsági őrökkel. Sok kerékpár állomás további szolgáltatá-

soknak is helyet ad, például javítóműhelyek, kerékpárbér-

lés, valamint kiegészítők és alkatrészek eladása. A magas 

fix költségek miatt a kerékpár állomások csak akkor kifize-

tődőek, ha legalább 100 férőhelyesek. Kerékpár állomáso-

kat ezért csak olyan helyeken célszerű létesíteni, ahol nagy a 

parkolóhelyek iránti igény.

2.4 Innovációk a kerékpár parkolás 
területén

A következőkben a kevéssé ismert kerékpár támaszokat és 

kerékpár parkoló létesítményeket ismertetjük röviden. Ezek 

az innovációk általában szűk piaccal rendelkező termékek, 

amelyek használata csak speciális esetekben bír jelentő-

séggel:

Kerékpár gyűrűk: A kerékpár gyűrűk rögzítve vannak a 

földhöz, ezáltal lehetővé teszik a kerékpárok lelakatolását. 

Egy speciális fajtájuk az ún. „Bicikli hurkok”, melyek olyan 

gyűrűk, amik függőleges rudakhoz (villanyoszlop, oszlop), 

falakhoz vagy kerítésekhez csatolhatók, a kerékpárok lela-

katolásának biztonságos módját kínálva. Az ilyen gyűrűk 

növelhetik a kerékpár parkolóhelyek számát a meglévő ut-

cai létesítményeken.
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Létesít-
mény  
típusa

Leírás
Javasolt 
kerékpár 
típusok

Javasolt 
parkolási 
időtartam

Parkolóhe-
lyenkénti 
költség

N
yi

to
tt

Kerékpár gyűrűk uv € 25 – 50

Állvány uv  € 60 – 100

Mobil létesítmény / nem földhöz rögzített állvány uv  € 100 – 150

Első kerék és váz támasz uvw   € 100 – 180

Fedett parkoló-létesítmény világítással uvw   € 1.000

Zá
rt

Kerékpár szekrény vwx   € 500 – 1.000

Kerékpár kunyhó (különálló épület vagy 
elkerített területtel) vwx   € 600 – 800

Kerékpár állomás (őrzéssel és szolgáltatásokkal) wx   € 3.000 – 6.000

Teljesem automatizált parkoló garázs wx   € 3.000 – 6.000

Parkolási időtartam:    = Perc,    = Óra,    = 1 nap,    = 2 – 3 nap

4 kerékpár-típus kategória: u = 100 € alatti, v = € 100 – 500, w = € 500 – 1.500 és x = 1.500 € feletti

Kerékpár kunyhók: Ezek a létesítmények esetén a par-

kolóhely méretén van a hangsúly. A kerékpárok függőle-

gesen vannak felfüggesztve a kunyhókban, amelyekben 

kunyhónként körülbelül 10-12 kerékpárnak van hely. A ke-

rékpár kunyhók különösen a kevés nyitott hellyel rendelke-

ző, sűrűn lakott környékeken (városi területeken, történel-

mi épületeknél) nyerhetnek nagyobb hangsúlyt. A kunyhók 

zárhatók és több ember használhatja őket (pl. többlakásos 

lakóépületenként).

Teljesen automatizált kerékpár állomások: automati-

zált kerékpár állomások létesíthetők vonatállomásokon vagy 

olyan központi célállomásokon, ahol az átlagosnál nagyobb a 

kerékpár parkolás iránti  igény. Az ilyen létesítmények, amelyek 

főleg Japánban és Hollandiában ismertek, relatíve nagyobb 

befektetést igényelnek. A magas technikai színvonalú parkoló 

állomásokon a kerékpárokat több szinten tárolják,melyek kö-

zül több a föld alatt helyezkedik el. Münsterben építettek egy 

új kerékpár parkolót. A kerékpárokat itt egy lift automatikusan 

szállítja a felső szintre, ahol egy raktárban tárolják őket.
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3. A kerékpár-parkolásra szolgáló 
helyek megtervezése 

Az igényen alapuló tervezéssel szemben a kerékpár-parkolás 

létesíthető a kínálat vezérelte alapokra helyezve is. A parko-

ló létesítmények létesítése például ösztönözheti az olyan ke-

rékpár útvonalakra való váltást, amelyeket korábban ritkáb-

ban használtak. Ezen felül, a kerékpár parkoló létesítmények 

abban is szerepet kaphatnak, hogy növeljék a látható útte-

rületet, mivel egy teljesen megtelt kerékpáros terület sok-

kal kevésbé csökkenti a láthatóságot, mint egy teli gépko-

csi parkoló.

3.1 Kerékpár-parkolás otthon
Az emberek legfontosabb kiindulópontja és célállomása a 

saját otthonuk. A megtett utak 80%-a otthon kezdődik és 

végződik. A kerékpározás népszerűsítése éppen ezért az ott-

honnál kezdődik. Itt sem hiányozhatnak a professzionális 

parkoló létesítmények. A kerékpároknak biztonságban és vé-

dett helyen kell lenniük, könnyen hozzáférhetőnek kell len-

niük, a legjobb esetben a bejárathoz közel vagy az udvaron. 

A pincébe vezető fáradtságos út meggátolja a kerékpárok 

napi használatát. 

A lakónegyedekben való kerékpár parkolás követelményei 

nagyban függnek az adott települési szerkezettől. A ritkáb-

ban lakott területeken elég nyitott tér áll rendelkezésre ah-

hoz, hogy a kerékpárok számára parkolóhelyeket létesítse-

nek. A sűrűn lakott területeken a nyitott területek iránt nagy 

a verseny, a telekárak ennek megfelelően magasak, és a 

megfelelő kerékpár parkolóhelyek megtalálása számottevő-

en nehezebb.

Nyílt kialakítás (egy-két lakásos családi házak)

A kevésbé sűrűn lakott, nyílt kialakítású lakónegyedekben 

jók a lehetőségek a kerékpár-parkolásra. A kerékpárok par-

kolhatók garázsokban, fészerekben vagy az ingatlan terüle-

tén. A parkoló létesítmények minőségének javítása érdeké-

ben a magánlakások tulajdonosait kell megszólítani, példá-

ul az ennek a célcsoportnak szánt specifikus tájékoztatással.

Annak	érdekében,	hogy	a	kerékpárosok	használják	a	parkoló	létesítményeket,	azokat	olyan	
helyen	kell	elhelyezni,	ahol	a	legnagyobb	az	igény	a	parkolóhelyek	iránt.	Az	igényeken	ala-
puló	tervezés	figyelembe	veszi	egy	városban	vagy	községben	a	forgalom	legfontosabb	for-
rásait,	valamint	a	legfontosabb	célállomásokat.	Ezek	általában	lakókörnyékek,	munkahelyek	
helyszínei,	oktatási	központok,	nyilvános	vonatállomások	és	buszmegállók,	bevásárló	létesít-
mények	és	szabadidős	célállomások.

Forrás:	Ueberschaer	M.	M;	Jaeger;	G	(1991)

Munka

Szabadidő

Lakóhely Vállalkozás

Vásárlás

Oktatás

utak száma

5 %
10 %

0 %

Megtett utak kapcsolatai a napi 
közlekedésben
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Lakónegyedek (lakótelepek, lakóparkok)

A nagyobb lakóberuházások esetén kerékpártároló helyi-

ségeket vagy fedett és lezárható kerékpár tároló létesít-

ményeket kell kültéren elhelyezni. Javasolt több kisebb de-

centralizált egységet létesíteni 10 vagy 20 parkolóhellyel. 

Ez csökkenti a távolságot a bejárati ajtó és a kerékpár tá-

roló terület között, valamint biztosítja, hogy csak kis szá-

mú ember férjen hozzá a kerékpárokhoz. Ez minimalizálja 

a lopás és vandalizmus kockázatát. A kerékpár állványokat 

kell létesíteni a parkoló területen a rendezett parkolás biz-

tosítása érdekében. 

A nagyon lakónegyedekben a parkoló garázs egy része is 

figyelembe vehető a kerékpártároló helyiségeken és külté-

ri helyszíneken kívül. A kerékpár parkolóhelyek építhetőek 

a gépkocsi parkolókkal együtt. Ezen kívül, a kerékpár par-

kolók létesíthetők a nagy lakóépületek földszintjén, amit 

gyakran nem használnak lakóterületként.

A parkoló létesítmények helyzetének javítása érdekében 

ösztönözni kell a társasházi közösségek és az ingatlanke-

zelők közötti együttműködést.

Műemlék épületek és háztömbök

A kerékpár parkoló létesítmények létesítés különösen ne-

héz a régi belvárosi területek sűrűn lakott környékein, na-

gyon kevés a kültéri hely. Ilyen esetben kerékpár-állványok 

létesítetők az elülső kertekben vagy helytakarékos kerékpár-

akasztók létesíthetők. Ha van udvar (amely bejáróval hozzá-

férhető, akkor a parkoló létesítmények megépíthetők az ud-

varokban is.

A városok belső kerületeiben a gyalogosokra is figyelemmel 

kell lenni. Az utcai létesítmények, jelzések, kirakatok és sza-

badtéri éttermek helyigénye korlátozott. Az ilyen sűrűn be-

népesített, a kerékpár parkolók számára rendelkezésre álló 

kevés szabad területtel rendelkező környékeken megfonto-

landó a terület átminősítése, például gépkocsi parkolóból 

kerékpár parkolóvá.
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3.2 Kerékpár-parkolás a munkahelyen és 
oktatási intézményekben
A munkáltatóknak előnyére szolgál, ha munkavállalóik ke-

rékpárral utaznak munkahelyükre. A kerékpárforgalom na-

gyobb aránya csökkenti mind a betegnapok számát, mind a 

parkolási költségeket. Ezen felül, a hivatalos utak is megte-

hetők kerékpárral. A parkoló létesítmények ennél fogva alap-

vető fontosságúak.

Mivel a munkahelyeken és oktatási intézményekben a kerék-

párok hosszabb ideig parkolnak, nem hiányozhatnak a fe-

dett, és biztonságos elzárást biztosító létesítmények. A par-

koló területnek a bejárat közelében kell elhelyezkednie. Ezen 

felül ideális megoldás, ha az elektromos kerékpárok számá-

ra van teleptöltési lehetőség.

A munkavállalók számára a legjobb alternatíva az, ha olyan 

privát parkolási létesítmény áll a rendelkezésükre, ami nem 

bárki számára hozzáférhető. Különösen az olyan szektorok-

ban, ahol nagy a nyilvános forgalom, javasolt a munkavál-

lalók és az ügyfelek számára külön-külön parkoló létesítmé-

nyek kialakítása.

3.3 Kerékpár-parkolás a 
vásárlóközpontoknál
A jó kerékpár parkolóhelyek mind az ügyfelek, mind a vál-

lalkozások érdekét is szolgálják. A mindennapi szükségle-

teket kielégítő árukat kínáló helyi vállalkozásoktól való rö-

vid távolságok könnyen megtehetők kerékpáron. A kerék-

párosok gyakrabban térnek be az üzletekbe és vásárolnak 

olyan kisebb mennyiséget, ami elvihető kerékpáron. Ezen 

kívül csendesebben közlekednek, és kevés helyre van szük-

ség járműveik leparkolásához. Így vonzó vásárlók a keres-

kedők számára. 

Ezen felül, a jó parkoló-létesítmények segítenek megküz-

deni a boltok bejáratai és kirakatai előtt „anarchikusan” 

parkolók problémájával.

Mindennek ellenére a jó kerékpár parkoló létesítmények 

nem túl gyakoriak a vásárlóközpontok környékén. Kevés 

vállalkozás rendelkezik jó minőségű parkoló létesítmények-

kel. Gyakran csak a minimális követelményeknek tesznek 

eleget azzal, hogy első kerék tartókat helyeznek el. Még 

azok a vásárló központok, fogyasztói vagy szakpiacok sem 

kínálnak jó parkoló-létesítményeket, amelyek elhelyezke-

désükre való tekintettel jól hozzáférhetőek a kerékpáros-

ok számára. 
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A vásárló környékeken a parkoló-létesítményeknek a bejá-

rathoz közel, a föld szintjén, könnyen hozzáférhetően és jól 

megvilágítottnak és láthatónak kell lenniük. Mivel a kerék-

párokat megrakják a bevásárolt árukkal, azoknak biztonsá-

gosan és stabilan kell tudni parkolniuk. Ezen kívül sok helyet 

kell biztosítani az olyan kiegészítő felszereléseknek is, mint 

a gyermekülések vagy utánfutók. Mivel a kerékpárokat a be-

vásárlóközpontok előtt csak rövidebb időre parkolják le, a 

nyitott parkoló-létesítmények elegendőek. 

Az ideiglenes vállalkozási tevékenységek (pl. nyílt vasárna-

pok, heti vásárok és valamely téma köré szerveződött vá-

sárok) esetén, amelyek ideiglenesen növelik a vásárlók szá-

mát, mobil parkoló-létesítményeket kell állítani. Ezek nincse-

nek fixen rögzítve a földhöz és így könnyen szétszerelhetők.

3.4 Kerékpár-parkolás a tömegközlekedési 
megállókban – B + R (Bike + Ride)
A tömegközlekedési hálózat teljes kihasználtsága érdekében 

szoros kapcsolatot kell teremteni a kerékpáros közlekedés és 

a tömegközlekedés között. 

Egyrészt egy buszmegálló gyűjtőterülete növekszik a ke-

rékpárosokkal, mint a tömegközlekedést tápláló utazókkal. 

Másrészt, a tömegközlekedés növeli a kerékpárosok számá-

ra a jó megközelíthetőséget. Ennél fogva az intermodális (el-

térő közlekedési módokat alkalmazó) közlekedési módsze-

rek népszerűsítése hasznos, azonban mindig össze kell han-

golni azok fejlesztését. Az egyik közlekedési módról a má-

sikra való átszállásnak egyszerűnek, kényelmesnek és gyors-

nak kell lennie.

Ami kerékpároknak a tömegközlekedéssel való kombinálá-

sát illeti, ez azt jelenti, hogy a kerékpár parkolási létesítmé-

nyeknek rendelkezésre kell állniuk minden megállóban és ál-

lomáson. Tekintettel a távollét hosszabb idejére, a vasútál-

lomásokon lévő létesítményeknek védelmet kell biztosítani-

uk a lopás ellen – biztonságos parkolási és elzáró létesítmé-

nyek biztosításával. A fedett, zárható létesítmények (példá-

ul kerékpár szekrények és garázsok) nagyon fontosak. A leg-

jobb lenne az egyéb szolgáltatásokkal (zárható szekrények, 

pumpa állomások) való társítás. A kerékpár parkoló garázsok 

vagy kerékpár állomások ezeket a szolgáltatásokat egy fe-

dél alatt egyesítik.
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3.5 Kerékpár-parkolás gépkocsival való 
parkolással – Park + Bike
A Park + Bike a kerékpár és a motoros járművel való közle-

kedés kombinációját jelöli, melyben az ingázás utolsó sza-

kaszát, az „utolsó kilométert” kerékpárral teszik meg. Ez a 

rendszer különösen azért vonzó, mert a parkolóhelyek kere-

séséből eredően keletkező forgalom a célállomásokon elke-

rülhető, és a kerékpárok nagyobb rugalmasságot nyújtanak.  

Ahhoz, hogy e feltételek teljesülhessenek, vagy az adott sze-

mélynek kerékpárját a saját gépkocsijában kell szállítania a 

(pl. összecsukható kerékpár), vagy megfelelő kerékpár par-

kolási létesítményekkel ellátott parkolókban kell elhelyeznie. 

Mivel a kerékpárok itt hosszabb ideig parkolnak, a fedett és 

elzárható parkoló létesítmények különösen fontosak.

A Park + Bike rendszerek integrálhatók a P+R létesítmé-

nyekbe (amikor gépkocsiról tömegközlekedésre szálnak át), 

vagy létesíthetőek különálló, kisléptékű létesítményekként is.

3.6 Parkolás a szabadidős célállomásokon
A kerékpárt, mint a városbeli szabadidős tevékenységek 

helyszíneire való utazási módot gyakran alulértékelik. A ke-

rékpárok használatának ösztönzése érdekében parkoló-léte-

sítményeket kell építeni minden sportlétesítménynél, park-

nál, kulturális helyszínnél és turista látványosságnál. Az 

olyan nagy kiterjedésű nyilvános helyek, mint a parkok és te-

rek elegendő szabad hellyel rendelkeznek ahhoz, hogy lehe-

tővé tegyék a kerékpár parkolóhelyek létesítését. A sportlé-

tesítményeknél a parkolóhelyek elhelyezhetőek a bejáratnál. 

A műemlékként védett épületeknél (pl. kastélyok, történelmi 

belvárosok) a mobil parkoló-létesítmények is megoldást kí-

nálhatnak. Ezek nincsenek fixen a földhöz rögzítve, és álta-

lában nincs hozzájuk szükség építési engedélyre. Mivel bár-

mikor könnyen eltávolíthatók, a mobil kerékpár-állványok 

gyakran vonzó megoldást jelentenek az érzékeny városi te-

rületeken. 

A mobil egységek megfelelőek továbbá az ideiglenes sza-

badidős eseményeknél (pl. sportesemények, koncertek, fesz-

tiválok). Mivel az ilyen események szintén zsúfolt forgal-

mat eredményeznek a rövid időre odalátogatók magas szá-

ma miatt, ésszerű a kerékpározás, mint alternatív közleke-

dési mód népszerűsítése ezeken az eseményeken. A kerék-

pár parkoló-létesítmények szolgáltatásokkal, biztonsággal, 

hirdetményekkel és célzott marketinggel való kombinációja 

megoldás lehet a nagy események esetén, és már bizonyított 

néhány nagy eseményen.
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4.1 Az igényfelmérés módszerei
Átalány felmérési módszer megfigyelés révén: 

A parkoló létesítmények iránti igény általánosságban jel-

zi, ha „anarchikus vagy rendszertelen” parkolás figyelhető 

meg, illetve kerékpárlopás tapasztalható. Az olyan helye-

ken, ahol sok kerékpár parkol véletlenszerűen, nyilvánva-

lóan szükség van több parkoló létesítményre. A kerékpár-

lopási arányra vonatkozó adatok vagy tapasztalatok szin-

tén jelezhetik, hogy új létesítményekre van szükség. Minél 

magasabb a lopási ráta, annál nagyobb a szükség van az 

intézkedésre.

Forgalomszámlálás: 

A kerékpár parkoló-létesítmények iránti igény felmérésé-

nek egy másik módszere egy forgalomszámlálás elvégzése. 

Ebben az esetben megszámolásra kerül minden kiindulá-

si ponton és célállomáson (pl. tömegközlekedési buszmeg-

állóban). Megszámolják a kerékpár parkolóhelyeket, a le-

parkolt kerékpárokat és a rendszertelenül parkoló kerékpá-

rokat. A leparkolt kerékpárok és a rendszertelenül parkoló 

kerékpárok száma közötti különbség információkkal szol-

gál arra vonatkozóan, hogy hol és mekkora az igény.

Strukturális adatokon alapuló jóslatok:

A szükséges kerékpár parkolóhelyek száma kiszámolható 

szelektív módon is. A számítás alapja az adott célállomásra 

(otthon, munkahely, stb.) utazó emberek száma. A kerék-

pár-forgalom százalékos arányára figyelemmel előrejelzést 

lehet készíteni a kerékpárosok számára, és a környéken 

szükséges kerékpár parkolóhelyek számára vonatkozóan. 

Egy specifikus igény felméréséhez mérőfaktorokat rendel-

nek az egyes célállomásokhoz. Például, az egyik szabvány 

az, hogy minden öt munkahely után egy kerékpár parko-

lóhelyet kell létesíteni. Ha ismert, hogy egy közösségben 

mely helyszíneken mekkora a munkahelyek száma, a szük-

séges kerékpár parkolóhelyek száma levezethető. Analóg 

módon lehet folytatni az egyéb strukturális adatokkal (nép-

sűrűség, látogatók száma a szabadidős létesítményeknél, a 

tömegközlekedéssel utazók száma, bevásárló központ vá-

sárlói). 

A parkolóhelyek kiszámításához szolgáló értékek megta-

lálhatóak az alábbi táblázatban: Átalány értékek (pl. 5 hely 

buszmegállónként) és viszonylagos iránymutatások (pl. 1 

hely 2 látogatónként). Az olyan helyszíneken, ahol nehéz 

megbecsülni a látogatók számát, az épületméretek is be-

vonhatók (pl. az értékesítési tér négyzetméterben).

Általánosságban megjegyzendő, hogy bármely szükséglet-

felmérés a jelenlegi, meglévő szükségletek felmérése. Egy 

új parkoló terület megépítése ösztönzőként hat a kerékpár-

ra való átszállásra. A jövőben így az több parkolást ered-

ményezhet (kínálat-orientált tervezés). Ezért a parkoló lé-

tesítményeket úgy kell megtervezni, hogy lehetőség legyen 

a bővítésre.

4. A parkolóhelyek  
iránti igény meghatározása

Miután	az	előző	fejezetek	ismertették	a	jó,	magas	színvonalú	kerékpár		parkoló	létesítmé-
nyeket	(lsd.	2.	Fejezet),	és	megtárgyalták,	hogy	az	ilyen	kerékpár		parkolóhelyeket	hol	kell	
elhelyezni	(lsd.	3.	Fejezet),	most	feltárjuk	az	egy	adott	közösségben	elhelyezendő	kerék-
pár	parkolóhelyek	számának	kérdését.
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4.2 A parkolóhely-igények felmérésére szolgáló útmutatások
Országos szinten különböző irányelvek és szabályok érvényesülnek az egyes meghatározott célcsoportok parkolási igényeinek 

kiszámítására. Ezek vonatkoznak az új épületekre és nagy felújításokra. Az itt felsorolt értékek a svájci irányelveken alapulnak.

Lakónegyedek
Lakók 1 parkolóhely szobánként

Munkahely negyedek
Munkavállalók (Szolgáltatási, kereskedelmi és ipari szektor) 1 parkolóhely minden 5 munkahely után

Látogatók (szolgáltató vállalkozás sok ügyféllel) 1 parkolóhely minden 5 munkahely után

Látogatók (szolgáltató vállalkozás kevesebb ügyféllel/látogatóval) 1 parkolóhely minden 20 munkahely után

Oktatási létesítmények
Általános iskolák 1 parkolóhely minden 3 – 10 tanuló után 

Középiskolák és felsőfokú iskolák 1 parkolóhely minden 1 – 2 tanuló után 

Főiskolák és szakképző iskolák 1 parkolóhely minden 2 – 3 tanuló után

Vásárlás
Élelmiszerüzletek 1 parkolóhely  30 – 50 m² értékesítési területre

Egyéb üzletek 1 parkolóhely  100 – 200 m² értékesítési területre

Bevásárlóközpontok 1 parkolóhely  100 m² értékesítési területre

Tömegközlekedési megállóhelyek
Vonatállomások, busz- / villamos végállomások 1 parkolóhely – 10 utasonként

Villamos- / buszmegállók 5 parkolóhely megállónként

Park + Ride 1 parkolóhely 20 gépkocsi-parkolóhelyenként 

Éttermek és szállodák
Éttermek 1 parkolóhely 5 ülőhelyenként

Szállodák 1 parkolóhely 10 ágyanként

Szálláshelyek és hostelek 1 parkolóhely 5 ágyanként

Sportcentrum 1 parkolóhely 2 látogatónként

Szabadidős-, sport- és kulturális tevékenységek
Könyvtár 1 parkolóhely egy adott időben ott lévő 3 látogatónként

Diszkó, táncos szórakozóhely 1 parkolóhely egy adott időben ott lévő 2 – 3 látogatónként

Szabadidőközpont, fitnesz központ, nyilvános szabadtéri uszoda 1 parkolóhely egy adott időben ott lévő 2 látogatónként 

Temető 1 parkolóhely 1000 m² terület után

Uszoda, tornaterem 1 parkolóhely egy adott időben ott lévő 2 – 3 látogatónként

Mozi 1 parkolóhely 2 – 3 ülőhelyenként 

Templom 1 parkolóhely 20 ülőhelyenként

Múzeum, kiállítás 1 parkolóhely 100 m² terület után

Stadion 1 parkolóhely 10 nézői ülőhelyenként

Színház 1 parkolóhely 10 ülőhelyenként

Állatkert 1 parkolóhely 1000 m² terület után

KÖZÚTI SZÖVETSÉGI HIVATAL/SVÁJCI KERÉKPÁRKONFERENCIA (2008): Kerékpáros parkolás. A tervezésre, megvalósításra és üzemeltetésre vonatkozó 
ajánlások. Kézikönyv. Bern, Biel.
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