
USEmobility newsletter
“Understanding Social  behaviour for Eco-friendly multimodal mobil i ty” 1st issue – 2011 July

A USEmobility 5 országban, 7 partner 
segítségével jön létre. 
További tájékoztatás: www.usemobility.eu

The project is funded by the 
European Union’s Seventh 
Framework Programme 

 
Kapcsolat:
projektvezető
Mrs. Jolanta Skalska
Allianz pro Schiene e.V.
Reinhardtstraße 18
10117 Berlin
Telefon: +49 30 2462599-61
e-mail: jolanta.skalska@allianz-pro-schiene.de

Kiadó: Levegő Munkacsoport,  
Lukács András elnök, Magyarország, 
Budapest, 2011 
 
Itt tud leiratkozni a hírlevélről: 
info@usemobility.eu

Kedves Olvasó!
Az elmúlt években jelentősen nőtt a környe-
zetbarát közlekedési módokat (kerékpár, tö-
megközlekedés, gyaloglás) használók ará-
nya Európa-szerte, míg az autósok száma 
stagnált. Öt európai ország hét partnerszer-
vezete vesz részt a USEmobilty projekt ku-
tatási programjában, amelynek célja, hogy 
megtudjuk, „Mi motiválja az embereket arra, 

hogy a környezetbarát közlekedési módokat válasszák?”
Hírlevelünk ezen első kiadásában áttekintést nyújtunk projektünk első eredmé-
nyekről. A következő két számmal körülbelül félévente fogunk jelentkezni. 
Kellemes olvasást kívánunk!
Jolanta Skalska  
Allianz pro Schiene  
a USEmobility projekt-koordinátora

Mobilitási trendek Európában
Az utóbbi években Nyugat-Európában nö-
vekszik a tömegközlekedést használók ará-
nya. Különösen Belgiumban nőtt meg az 
utasforgalom a városi buszokon, villamo-
sokon és a metrón. Ezzel szemben példá-
ul Magyarországon még mindig növekszik 
azok száma, akik autóval járnak munkába. 
Ugyanakkor általánosan megállapítható, 

hogy a USEmobility projektben résztvevő mind az öt országban a városi, elővá-
rosi közlekedésben résztvevő emberek növekvő arányban használják a tömeg-
közlekedési eszközöket. Tovább

Öt országra kiterjedő közvélemény-kutatás
Széleskörű előkészítés után júniusban 
megkezdődött a USEmobility projekt egyik 
fő eleme a hat európai országra kiterje-
dő közvélemény-kutatása. A vizsgált euró-
pai régiókban reprezentatív mintát gyűjtünk 
a lakosság mobilitásáról és a közlekedési 
szokásaikban bekövetkezett változásokról. 
A közvélemény-kutatása főként online le-

kérdezéssel zajlik, de Magyarországon és Horvátországban kérdezőbiztosok is 
dolgoznak az egyes területeken. Tovább

A USEmobility horvátországi 
bemutatkozása 

A vizsgált közlekedési régiók 
(angolul)

A USEmobility szórólapja
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