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A USEmobility konzorcium (a fotó a zárókonferencián készült)

Dinamikusan választanak az emberek utazási módot
 
Mivel lehet rábírni az embereket arra, hogy utazásaik során ahol lehet, a környe-
zetbarátabb megoldást válasszák: biciklizzenek, vonatozzanak, buszozzanak? Erre 
kereste a választ a két évig tartó USEmobility kutatás, amely idén márciusban zárult 
előremutató eredményekkel. 
A projekt egyik fontos megállapítása, hogy az emberek sokkal dinamikusabban vi-
selkednek utazási módjuk megválasztásakor, mint azt a jelenlegi, statikus modal 
split alapján várnánk. Ugyanis a USEmobility felmérés során a megkérdezettek fele 
azt válaszolta, hogy utazási szokásaikat az elmúlt öt évben megváltoztatták, azaz 
autóról közösségi közlekedésre álltak át, és fordítva. 
Újszerű és meglepő eredménye a USEmobility kutatásnak, hogy milyen erősen befo-
lyásolják az egyéni körülmények változásai a közlekedési módválasztást. A megkér-
dezettek több mint fele azt állította, hogy a bekövetkezett változások (költözés, mun-
kahely, gyermekvállalás) központi szerepet játszott a választások újragondolásában.  
További megállapítás, hogy a költségen, és gyorsaságon kívül kevés olyan tényező 
van, amely meggyőzi az embereket, hogy szálljanak át vonatra, vagy buszra. De fontos 
szerepet játszanak az ún. “lágy” tényezők is. Ezek közé tartoznak például a kényelem, 
tisztaság, a személyzet viselkedése, illetve a környezeti hatás is.
A USEmobility projekt szakmai beszámolói konkrét javaslatokat ad a döntéshozóknak, 
közlekedési szolgáltatóknak, civil szervezeteknek, hogy milyen irányba fejlesszék a 
tömegközlekedési szolgáltatásokat, hogyan formálják az emberek utazási szokásait. 
Ezen túl az Európai Bizottságnak stratégiai javaslatokat tettünk a regionális közlekedési 
politika fejlesztésére. 
A USEmobility kutatás részletes, szakmai eredményeit a honlapunkon találja. Hasz-
nálja őket! www.usemobility.eu: www.usemobility.eu

A USEmobility 5 országban, 7 
partner segítségével jön létre. 
További tájékoztatás:  
www.usemobility.eu
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Policy brief 
A projekt legfontosabb megállapításai

Stratégiai javaslatok

politikai döntéshozók számára
 
közlekedési szolgáltatók számára 
 
a civil szervezetek bevonására

az Európai Bizottság számára (angol)

Mivel lehet rábírni az embereket 
arra, hogy utazásaik során ahol 
lehet, a környezetbarátabb meg-
oldást válasszák: biciklizzenek, 
vonatozzanak, buszozzanak? 
Erre kereste a választ a „USE-
mobility: Understanding Social 
behaviour for Eco-friendly multi-
modal mobility”elnevezésű projekt. 
(„USE mobility: A társadalmi visel-
kedés kutatása a környezetbarát 
multimodális mobilitásért”.)
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