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Középpontban a regionális közlekedés

A USEMobility kutatás a helyi és regionális 
közlekedésre összpontosít, hiszen ezt hasz-
nálják legtöbben nap mint nap, és itt van lehe-
tőség a szemléletváltásra is. 

Európában minőségi, választási lehetőséget nyújtó, úgyne-
vezett multimodális közlekedési rendszert kell kifejleszteni, 
hogy ne csak az autó nyújtsa a biztonságos és gyors mun-
kába járás lehetőségét.
A lakosságnak zökkenőmentes, könnyen elérhető és megfi-
zethető tömegközlekedésre van szüksége.

A USEmobility projekt ennek megteremté-
sére vállalkozik, tanulmányozva a jelenlegi 
helyzetet, és ajánlásokkal segítve a helyi po-
litikusokat, közlekedési szolgáltatókat.

Miért fogják 
az emberek 
a vasutat 
választani autó 
helyett?

A Kutatások azt mutatják, hogy a kizárólag útépítésre kon-

centráló, azaz autózásra ösztönző közlekedéspolitika nem 

elégíti ki az állampolgárok igényeit.
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Párbeszéd
A közvélemény-kutatás eredményei alapján 
olyan forgatókönyveket állítunk össze, ame-
lyek bemutatják, hogy milyen változás várható 
az európai környezetbarát közlekedési rend-
szerekben, azaz hány ember szeretne vonatra, 
autóbuszra, kerékpárra szállni autózás helyett, 

és milyen feltételekkel tenné ezt meg. 
2012-ben ezeket a forgatókönyveket megvitatjuk közlekedési 
szolgáltatókkal, és politikai, gazdasági döntéshozókkal.

Ajánlások
A USEmobility kutatás eredményeként olyan intézkedéscsoma-
got állí tunk össze, amely a legkevesebb befektetéssel a legna-
gyobb eredményt hozná a közlekedési szolgáltatások fejleszté-
sekor. A vizsgálat eredményei rávilágítanak arra is, hogy milyen 
típusú, és minőségű közlekedési szolgáltatásokra van szüksége 
az európai állampolgároknak. Ezeket ajánlások formájában el-
juttatjuk a közlekedési szolgáltatóknak. Végül stratégiai javasla-
tokat tárunk az Európai Bizottság elé, amelyek segítik a regioná-
lis közlekedési politika fejlesztését.

Első lépés: közvélemény-kutatás
Miután kielemeztük az európai emberek utazási 
szokásairól rendelkezésre álló ada tokat, átfogó 
közvélemény-kutatásba kezdünk Német  or szág-
ban, Belgiumban, Hollandiában, Auszt riá ban, 
Ma gyarországon és Horvátországban, hogy ed-
dig ismeretlen területekről is képet kapjunk. Tíz-
ezer állampolgárt kér dezünk meg arról, hogy mi-
ért váltottak át autóról vasútra, vagy esetleg más 
tömegközlekedési eszközre.
A USEmobility kutatás újdonsága abban rejlik, 
hogy nem csak az úgynevezett „hard factors”, 
azaz „kemény tényezőket” vizsgálja, azaz nem 

csak arról kérdezi meg az embereket, hogy például a menetrend 
vagy gyorsaság miatt váltottak közlekedési formát, hanem rákér-
dez a „lágy tényezőkre” is, mint például a szocializáció szerepére, 
kényelmi szem pontokra vagy a környezettudatosságra.

A USEmobility projekt célja…

hogy megtudjuk, mi veszi rá az em-
bereket, hogy autó helyett a vasutat, 
vagy más tömegközlekedési eszközö-
ket válasszanak a munkába járáshoz,

hogy átfogó koncepciót dolgozzunk 
ki a környezetba rát közlekedési szol-
gáltatások fejlesztésére,

hogy szerepet vállaljunk a zöld euró-
pai közlekedéspolitika kiala kításában.

www.usemobility.eu

Egy környezetbarát, multimodális közlekedési láncban 

a vasút adja a lánc gerincét, míg a buszok, autók és 

kerék párok a ráhordásban játszanak szerepet.


