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1. Munkahelyi Közlekedési Terv a Közlekedés Kft.-nél 
 

A Közlekedés Kft. a második legnagyobb városi közlekedéstervező cég Magyarországon.Székhelye 

Budapest Belvárosában, a Bécsi utca 5-ben van. Az alkalmazottak (fő és részmunkaidős) összlétszáma 

44 fő, akiknek a 95%-a napi gyakorisággal az irodában végzi a munkáját. Az alkalmazottak 70%-a 

mérnök, akik napközben gyakran mennek külső partnerhez tárgyalni, helyszínelni. A további 30% 

adminisztratív munkatárs, akik nem hagyják el napközben az irodát. 

A menedzsment régebbi szándéka a munkahelyi közlekedés felmérése, átgondolása, célszerűbbé 

tétele, ezt ebben a munkánkban tesszük meg. 

Ez a munka a Lélegzet Alapítvány felkérésére készült, miután az alapítvány a Vidékfejlesztési 

Minisztérium Zöld Forrás keretéből pályázatot nyert egy konkrét Munkahelyi Közlekedési Terv 

elkészítésére és ennek alapján általában a Munkahelyi Közlekedési Tervek népszerűsítésére. A munka 

elvégzése során a Közlekedés Kft. szorosan együttműködött a Levegő Munkacsoporttal is. 
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2. A Munkahelyi közlekedésszervezés, Munkahelyi Közlekedési Terv európai 

elmélete és gyakorlata 

2.1. Jelenlegi állapot 

 
A városi utazók túlnyomó része vagy munkába, iskolába, egyetemre utazik, vagy onnan haza. Bár 

jelentős részük választja, kombinálja a biciklit, a villamost, a buszt, a vonatot, a metrót, útjaink – 

különösen reggel és délután – személyautókkal zsúfoltak. Személyautókkal, melyek kihasználatlanok, 

többnyire csak a sofőr ül bennük. Számítások szerint azzal, hogy egymást akadályozzák, jelentős 

költség keletkezik. A vállalati támogatás (személygépkocsi-használat biztosítása, üzemanyag) a 

munkáltatónak is tetemes költség. A dugóban araszoló munkatársak mire beérnek, már sokszor 

idegesek, fáradtak, teljesítményük gyengébb, mint amire a képességeikből telne.  

2.2. Javaslat 

 

Európa sok vállalkozása kezeli költségelemként a 

munkába járást, és használja azt az eszközrendszert, 

amellyel megváltoztathatók a munkatársak utazási 

szokásai. A munkába járás megszervezése a 

dolgozók munkaképességének javulása mellett a 

tapasztalatok szerint környezeti, gazdasági és 

szervezeti haszonnal is jár. Az eszközrendszer helyi 

használatát a Munkahelyi Közlekedési Terv foglalja 

össze, amely az ISO 14001 szerinti 

környezetközpontú irányítási rendszernek is része 

lehet. 

A Munkahelyi Közlekedési Terv elkészítésével a cég egy új, a környezet tiszteletén, az 

együttműködésen és a közös érdekeken alapuló vállalati kultúra alapját tudja lerakni. A szervezet 

imázsában felerősödik az ökotudatosság, a felelősségvállalás a jövőért.  

Összefüggésében mutatja be a Munkahelyi Közlekedési Terv egy vállalkozás dolgozóinak utazási 

szokásait és a megváltoztatásukra alkalmas programokat, melyekben a részvétel önkéntes. Az 

intézkedések elsősorban a személyautó-használat ésszerűsítését szolgálják, továbbá alternatív 

megoldásokat kínálnak a munkavállalók utazási szokásaira (például a gyaloglást, a biciklizést, a 

tömegközlekedést, a telekocsizást és kombinációikat). Ha jó a terv, következetes végrehajtása a 

tapasztalatok szerint képes csökkenteni az autós utazások számát. Például egy ilyen terv 

végrehajtásának eredményeként az Egyesült Királyságban a Kent városbéli Bluewater 

bevásárlóközpontban felére csökkent a dolgozók egyedüli, autóval történő munkahelyre járása.  

A Munkahelyi Közlekedési Terv alapja az elemzés a dolgozók közlekedési szokásairól, a 

lehetőségekről. Kirajzolódnak a különféle közlekedési módok szempontjából fontos körzetek, honnan 

jönnek többen autóval, honnan pedig közösségi közlekedési eszközökkel. A kiinduló állapot és a 

lehetőségek ismeretében lehet kitűzni rövid és hosszú távú célokat, kidolgozni intézkedési tervet. A 

céloknak mérhetőnek kell lenniük, hiszen a terv sikerét csak a változások megfigyelésével lehet 
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ellenőrizni. A munkaterv szerves része az előzetes és az intézkedések bevezetése utáni mérés és 

elemzés. 

A Munkahelyi Közlekedési Terv egy folyamatos 

fejlesztési megközelítés. Az első kézzelfogható 

eredmények kevesebb, mint egy év alatt jelentkeznek: 

általában hat-tizenkét hónap után. Ezt követően a 

projekt ideje függ a cég méretétől és döntéshozási 

módjától.  

Egymáshoz közeli vállalkozások összefogásával közös 

Munkahelyi Közlekedési Terv kidolgozása is lehetséges. 

Nem csupán a munkavállalók járnak jól az 

intézkedésekkel. Megközelíthetőbbé válhat a cég például az autóval érkező látogatók, vásárlók, 

ügyfelek számára.  

A Munkahelyi Közlekedési Terv a szokások, a gondolkodásmód megváltoztatását célozza a 

közlekedéssel kapcsolatos kiadásokat és a környezet fenntarthatóságát érintő folyamatok és 

szabályok átvizsgálásával. Előítéletek nélkül, racionálisan vizsgálja meg az egyes közlekedési módok 

használatát.  

2.3. Költségek  

A befektetés mértéke függ az alkalmazottak számától, a cég elhelyezkedésétől, a megfogalmazott 

céljaitól. A befektetett költségnél a várható közvetlen és externális haszon lényegesen jelentősebb. 

2.4. Standard 

Az Európai Unióban a század első évtizedében elkészült a Munkahelyi Közlekedési Terv 

elkészítésének standardja 
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3. A Közlekedés Kft.-ben készítendő Közlekedési Terv ütemterve 
 

 Időszak 

1. Helyzetelemzés 2014. 05.20. 

- A vállalat intézményi adatai  

• Cégpolitika kialakítása 1-4 hét 

• Dolgozói törzsadatbázis, munkaidő elemzés 1-4 hét 

• Hivatali utazási folyamatok felmérése 3-4 hét 

- Alkalmazottak felvétele  

• Hivatásforgalmi adatok felvétele 5-8 hét 

• Kapcsolódó adatok 5-8 hét 

• Látens igények felvétele 5-8 hét 

- Felvett adatok összegzése, értékelése 9-12 hét 

- Várható vállalati hasznok 9-12 hét 

 2014.08.21. 

2. Intézkedési terv  

(részletes tartalom külön oldalon)  

• Intézkedési Terv infrastruktúra kialakítása 13-14 hét 

• Bérleti szerződések megkötése 13-14 hét 

• Kampány, oktatás ismeretterjesztés 13-20 hét 

• Intézkedési Terv tesztidőszak 18-20 hét 

• Bevezetés 20. hét 

 2014.09.30. 

3. Változáskövetés  

• Hatások felvétele (mennyiségi) 21-24 hét 

• Dolgozók, partnerek közlekedési körülményei 21-24 hét 

• Vállalati költség-haszon elemzés 25-28 hét 

• Korrekciók, finomítás, projektzárás 25-28 hét 

 2014.11.28. 
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4. Intézkedési terv 
 

Az intézkedési tervben előzetesen végiggondoltuk, hogy a vállalat székhelye, közlekedési adottságai 

alapján milyen fejlesztési lehetőségekkel rendelkezik. Ezek az alábbiak: 

A. Dolgozói utazási idők csökkentése, igények csökkentése 

• Otthondolgozás, otthoni email-rendszer 

� ma is alkalmazzuk, amennyiben dolgozónknak otthoni elintéznivalója van, 

vagy egészségügyi okból nem célszerű a munkahelyre bejönnie. 

• Call-tárgyalásmód kiterjesztése (video hívás, konferenciahívás) 

� főállású dolgozóink között nem tervezzük, de részmunkaidős dolgozóink és a 

külső partnerek felé fejlesztése várható. 

B. Vállalati intézményi intézkedések 

• Tömegközlekedési bérlet, cafetéria 

� a bérlet a munkavállalók részére régóta biztosítva van. 

• Vállalati mikrobusz gyűjtőjárat – ingyenes 

� gyűjtőjárat létesítését nem tervezzük. 

• Rugalmas munkarend – közlekedési csúcsidő elkerülése 

� a rugalmas munkarend bevezetett lehetőség, a törzsidő 9-15 óra között. 

• Bejelentkezős munkarend (Time-table) (1 asztal 2 ember, több ember…) 

� cégünk stratégiája szerint a közös munkavégzés a cél, a hatékonyságot 

javítja, így költségcsökkentést time-table munkarenddel nem tervezzük. 

C. Dolgozói közlekedés javítása 

A dolgozói szándékok felmérése kérdőívvel történt. 

D. Kampány, oktatás, ismeretterjesztés 

A Lélegzet Alapítvány és a Levegő Munkacsoport végzi a Közlekedés Kft.-vel konzultálva. Ez magában 

foglalja a honlapon történő megjelenítést, a közösségi médiában, hírlevelekben történő 

tájékoztatást, valamint vállalatok, intézmények levélben és személyesen történő megkeresését. 
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4-1. ábra Projekt ütemterv

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1. Helyzetelemzés

- A vállalat intézményi adatai 9

•       Cégpolitika kialakítása 9

•       Dolgozói törzsadatbázis, munkaidő 

elemzés
9

•       Hivatali utazási folyamatok felmérése 9

- Alkalmazottak felvétele

•       Hivatásforgalmi  adatok felvétele 31 31 31

•       Kapcsolódó adatok 31 31 31

•       Látens igények felvétele 23 23 30

- Felvett adatok összegzése, értékelése

- Várható vállalati hasznok 13 23 13

2. Intézkedési terv

•       Intézkedési Terv infrastruktúra 

kialakítása
30

•       Bérleti szerződések megkötése

•       Kampány, oktatás ismeretterjesztés 30

•       Intézkedési Terv tesztidőszak

•       Bevezetés

3. Változáskövetés

•       Hatások felvétele (mennyiségi) 31

•       Dolgozók, partnerek közlekedési 

körülményei
31

•       Vállalati költség – haszon elemzés

•       Korrekciók, finomítás, projektzárás

Teljes időszak(hét) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

október november december

2014

augusztus szeptemberMUNKA FÁZISOK május június július
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5. Gyorsértékelés 

5.1. Kiket kérdeztünk 

Megkérdeztük cégünk minden fő- és részmunkaidős dolgozóját, gyakornokát, valamint a velünk 

szerződéses viszonyban álló munkavállalókat, akik alkalmilag vannak itt munkavégzés céljából. 

Összesen 46 db kérdőívet és csatolt tájékoztató anyagot küldtünk szét, amelyből 33 db érkezett 

vissza, ezek mindegyike értékelhető volt. Kértük a dolgozóinktól a teljes körű kitöltést, de nem tettük 

kötelezővé.  

A felmérés során a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által ajánlott kérdőívet használtuk. A 

kérdőív 15 kérdése utazási szokásra, munkavégzési szokásra vonatkozott, további 4 kérdés 

szándékokra vonatkozó volt. A 20. kérdés különböző utazási, munkavégzési módokat vet fel, amelyek 

alkalmazása, vagy kombinált, több alkalmazás együttes telepítése célszerű lenne a vállalatban. (A 

kérdőívet a dokumentum melléklet fejezetében csatoljuk.) 

5.2. Ma hogyan utazunk 

Dolgozóink döntően a fővárosban laknak, 4 fő érkezik az elővárosokból, 14 fő lakik a XI. és a XIV. 

kerületi tengelyen (7-es busz). A vállalat telephelye (Budapest, Bécsi utca 5.) a belvárosi exkluzív 

környezetben van, ez két körülményt jelent. A közösségi közlekedési elérhetőség és a hozzá tartozó 

300 m-es gyaloglás kiválóan jó adottság, az autóval való megközelítés pedig a kiemelt parkolási díjak 

miatt a dolgozók számára elérhetetlen. 

A válaszadók 94%-a (31 fő) helyi közösségi közlekedéssel vagy ennek kombinációjával utazik. Ezen 

belül 6 dolgozónk az autós és a közösségi közlekedést kombinálja. 1 fő kerékpározik, 2 dolgozónk 

csak autót használ, közösen utazva, számukra a belvárosi parkológarázs biztosított. 

A vállalat 25 dolgozó részére biztosít BKK bérletet. A közösségi közlekedéssel utazók 82%-a legfeljebb 

egyszer száll át, ez a jó metróelérhetőséggel együtt jár. Az utazási módválasztás 

kényelem/költség/nincs más alternatíva lehetőségei nem mutatnak szignifikáns jellemzőket, 

alaposabb elemzés kell. A közlekedési módválasztás merev, 82% ugyanazon módon utazik a mai 

lehetőségei között. A dolgozók zöme 5 km-nél távolabbról érkezik, nagyarányú a 30 perc feletti 

utazási idő. 
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5.3. Kerékpározás: egyedi példa vagy az első lépcsőfok? 

Az egy fő kerékpáros liften felhozza a kerékpárját és a folyosón a korláthoz láncolva tárolja. 3-4 km-es 

távolságból érkezik, 6-10 perc menetidővel. A feljutás kb. 5 perc a lifthez való sorban állás miatt, 

illetve érkezési idejét ahhoz illeszti, amikor a liftben apadt forgalom van. BKK bérlete 5 éve nincs, 

kizárólag és mindenhová biciklivel jár. Ehhez 2 kerékpárja és további 4 szett kereke van az állandó 

menetkészség biztosításához. Az egészéves használat havi 3-5 ezer Ft-os fenntartási költséget jelent – 

azaz összevethető a BKK diákbérlet árával. A kerékpározás legfontosabb összetevőjének a 

biztonságos tárolást tartja, a 24 órás rongálásmentes védettség elengedhetetlen. Elhelyezése csak a 

földszinten megfelelő, a lift több kerékpár le- felmozgatásához alkalmatlan. Átöltözésre igény van, a 

kerékpározás izzadtsággal jár. Így a zuhanyzás, ruhaváltás és ruhatárolás megoldandó feladatok. 

5.4. Munkavégzési szokásaink 

A munkahelyre érkezés 8.00-9.00 óra közötti, a távozás még a szokásos munkavégzésnél is 15.00-

19.00 óra közötti, tervszállításkor, munkacsúcs idején ez jelentősen kitolódik. 

Jellemző a munkahelyen töltött 9-11 órás időtartamú munkavégzés. Minden dolgozó végez otthon is 

munkát, 50%-uk legalább heti egyszer vagy kétszer, de 22%-uk hetente minimum háromszor, azaz 

életformája ma is az otthoni feladatvégzés. 

Az otthoni munkavégzést a dolgozók 51%-a tartaná hasznosnak, a többiek inkább feleslegesnek 

tartják. A sűrített munkahetet, azaz a munkacsúcshoz való alkalmazkodást csak 39%-uk támogatja, 

mások nem, azaz a munkanaphoz való ragaszkodás jelentős arányú. 

A dolgozókban messzemenő lojalitás van a munkacsúcsok teljesítésére, a vállalat dolgozóinak 90%-a 

hasznosnak tartja a csúsztatást. A befektetett munkaidő és energia nem jelenti azonban a határidők 

teljesítését, a munkaidő-tervezés javítandó. 

A dolgozók 59%-a támogatná a távmunkát, azaz 41%-uk nem tartja hasznosnak. Összegezve többféle 

válaszból, az otthoni munkát, távmunkát 40-50% nem támogatja, feleslegesnek tartja, míg 

rendszeresen, de legalább alkalmanként a benti munkaidőt kiegészíti otthoni munkavégzéssel. A 

gyakorlatban a mérnöki munkakörben akár 1-2 napos távollét alatt, akár részmunkaidős 

foglalkoztatásnál tartósan az elektronikus távmunka megfelelő minőségben működik, de a rendszer a 

vállalatban egyenlőre nem definiált és nem minőségbiztosított. 

5.5. Dolgozói közlekedés javítására tehető intézkedések 

A nyugat-európai jó példák nyomán összefoglaltuk, milyen intézkedések javasolhatóak 40-200 fős 

cégek részére a munkahelyi közlekedésszervezésben. A következő táblázatban önálló oszlopokban 

foglaljuk össze egyéni gépjármű-közlekedés és nem motorizált közlekedés bontásban. Cégünk 

belvárosi elhelyezkedését tekintve preferált a nem motorizált közlekedés. 
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Egyéni közlekedés Nem motorizált közlekedés 

1. Áttérés közforgalmú közlekedésre 1. Kerékpártároló létesítése a vállalatnál 

2. Áttérés P+R-re 2. Kerékpár-karbantartás, alkatrész ingyenes 

3. Telekocsi-rendszer bevezetése 3. Zuhanyozó, átöltöző a dolgozóknak 

4. Parkolóhely a telekocsis autó részére 4. BUBI ingyenes használata a dolgozóknak 

5. Áttérés zéró emissziós autókra 5. Kerékpáros biztonsági készlet 

6. Gázüzemű autózás támogatása 6. Bringa-Joker 

7. Elektromos töltőpont 7. Biztonsági tréning 

8. Évente 1x autómentes hét 8. Kerékpáros prémium 1,50 E/munkanap 

5-1. táblázat A dolgozói közlekedés javítása 

A nem motorizált közlekedésben az 1., 3., 4. intézkedést látjuk reálisnak, az egyéni közlekedés nem 

preferált, de a 2., 3., 4. intézkedést tartjuk vizsgálhatónak. 

 

5.6. Javaslatok, fejlesztési irányok 

A vállalatban 25 dolgozó kap BKK bérletet, 5 dolgozó kap üzemanyag-térítést. A belvárosi parkolás 

reálisan nem cél, nem is bővíthető, így a mai utazási szerkezet jelentős átalakulása nem tervezhető.  

5.6.1. Kerékpározás telepítése 

Dolgozóink a kerékpározás fejlesztését kerékpárbérlettel (55%) vagy kerékpár-vásárlással (67%) 

támogatnák. Realitás lehet munkába járásra a saját kerékpár használata. Ezzel együttjáróan 79% 

támogatná kerékpártároló létesítését, 72% öltözők létesítését, 76% zuhanyzó létesítését. Ez 

kiugróan magas és egyöntetű prioritás és egységes gondolkodás a nem motorizált közlekedésről. 

Reálisan kerékpározási szezonban, március és október között 3-5 fő rendszeres munkába járása 

nagy bizonyossággal tervezhető – ez bővülhet további 2-3 alkalmi kerékpárossal –, ha a 

körülményeket sikerül vonzóan kialakítani és a rendszer olajozottan működik. 

Munkábajáró kerékpárok elhelyezése: 

• Helybiztosítás – 5 kerékpár elhelyezésére tartókon vagy felfüggesztve. A Budapest, V. ker. 

Bécsi utca 5. sz. ingatlan közös területén. Célszerű, hogy a kerékpár elhelyezéshez lift 

használata nem szükséges.(pl. félemeleti lépcsőház, bejárati előtér) 

• Lopás és rongálásvédelem biztosítása – a kerékpárok elhelyezése ráccsal elzárt területen, 

ahol a rács benyúlást sem tesz lehetővé és a kerékpárok önállóan ki-betehetőek. 

• Kamerás védelem – a kerékpárokra történő kamerás rálátás és felügyelet biztosítása. Ez 

azonos a ház mai kamerarendszerével. A kamerás felügyelet nem helyettesíti az általános 

lépcsőházi világítást. 

A rendszer indítása is fontos 1-2 tárolóval, de ennél fontosabb a kritikus tömeg jó meghatározása, 

mert a kerékpározás értelmi és érzelmi szempontok együtthatásával működik, bővül, válik trenddé. 

Ez a vállalati mikrokörnyezetben is eszerint működik. A tervezhetőség felső határa, hogy dolgozóink 

30%-a (11-15 fő) lakik 5 km-nél közelebb a munkahelyhez. 
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Munkaidőben történő kerékpározásra három lehetőség adódik: 

• Az előzőekben részletezettek szerint a dolgozói tulajdonú saját kerékpár. 

• Másodikként a vállalati vagy bérelt kerékpár. Ez esetben a tároló mellett fontos az állandó 

működőképesség, azaz a kerékpárok üzemképességének folyamatos fenntartása.  

• Harmadikként a vállalat által váltott BUBI éves bérlet (1 vagy 2 db, 20 000 Ft/éves díj). 

Hátránya, hogy közvetlen közelünkben nincs BUBI állomás, a legközelebbi az Erzsébet téren 

található. Ezzel együtt a BUBI előnye, hogy a vállalatnak semmilyen infrastruktúrát nem 

kell építenie és gondoznia. 

 

Kerékpározást kiegészítő infrastruktúra: 

• Zuhanyozó kiválasztása és használatra alkalmassá tétele.  

• Szekrények biztosítása.(Lezárható szekrények bérelhetők is.) 

 

5.6.2. Telekocsi 

A telekocsi gondolatát dolgozóink 35%-a támogatja, 100% szívesen utazna együtt valakivel, de a 

gyakorlatban a személyautó-használat nem több 6-8 autónál a mindennapokban. Ezen autók 

túlnyomó többsége P+R-es kombinált utazást végez, így hatásterülete korlátozott. További szempont, 

hogy ezen autók saját gyerekszállítást is végeznek, ami a dolgozói telekocsis szállítási funkciót 

bonyolulttá teszi/kizárja.  

 

5.7. Teendőink 

• Vállalatvezetői döntés a felmérés és gyorsértékelés elfogadásáról 

• Intézkedési Terv az infrastruktúra kialakítására 

• Szükséges bérleti megegyezések megkötése 

• Kampány, ismeretterjesztés 

• Tesztidőszak 

• Bevezetés 
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6. Kérdések - Értékelés 

6.1. Honnan jár munkába? 

 

6.2. Van-e olyan fogyatékossága, amelyet az utazás módjának megválasztásánál 

figyelembe kell vennie?
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6-1. ábra Honnan jár munkába? 

e olyan fogyatékossága, amelyet az utazás módjának megválasztásánál 

figyelembe kell vennie? 

6-2. ábra Van-e fogyatékossága? 
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6.3. Általában mikor ér be a munkahelyére?

 

 

6.4. Mikor szokott hazaindulni?
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6.5. Teljes vagy részmunkaidőben dolgozik
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6.6. Szokott otthon dolgozni
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Teljes vagy részmunkaidőben dolgozik? 

5. ábra Teljes vagy részmunkaidőben dolgozik?  

Szokott otthon dolgozni? 

6-6. ábra Szokott otthon dolgozni?  
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6.7. Ha igen, milyen gyakran?

 

 

6.8. Milyen közlekedési módo(ka)t vesz igénybe a munkába járáshoz?
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Ha igen, milyen gyakran? 

6-7. ábra Milyen gyakran dolgozik otthon? 
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hetente min. háromszor

hetente egyszer v. kétszer

Milyen közlekedési módo(ka)t vesz 

autó, vezetőként

helyi közösségi közl.

több közlekedési eszköz 
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6-9. ábra Közlekedési módok

 

6.9. Hány átszállással jut el a munkahelyére

 

6-10

 

 

 

3%

27%

3% 3% 3%

Milyen közlekedési módo(ka)t vesz igénybe a 

41%

9%

3%
3% 3%

Hány átszállással jut el a munkahelyére?

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

Közlekedési módok igénybevétele a munkába járáshoz II. 

Hány átszállással jut el a munkahelyére? 

10. ábra Hány átszállással jut el a munkahelyére? 

9%
3%

3%

46%

Milyen közlekedési módo(ka)t vesz igénybe a 
munkába járáshoz?

autó, vezetőként

autó, vezetőként / helyi közösségi közl.

autó, utasként

autó, utasként / helyi közösségi közl.

helyi közösségi közl.

helyi közösségi közl. / gyalog

kerékpár / gyalog

autó, vezetőként / utasként / helyi közösségi 
közl.
autó, utasként / helyi közösségi közl. / gyalog

38%

3% 3%

Hány átszállással jut el a munkahelyére?

átszállás nélkül

1 átszállással

2 átszállással

átszállás nélkül vagy 1 
átszállással
átszállás nélkül vagy 2 
átszállással
1 vagy 3 átszállással

2 vagy 3 átszállással

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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Milyen közlekedési módo(ka)t vesz igénybe a 

autó, vezetőként / helyi közösségi közl.

autó, utasként / helyi közösségi közl.

helyi közösségi közl. / gyalog

autó, vezetőként / utasként / helyi közösségi 

autó, utasként / helyi közösségi közl. / gyalog

átszállás nélkül

1 átszállással

2 átszállással

átszállás nélkül vagy 1 

átszállás nélkül vagy 2 

1 vagy 3 átszállással

2 vagy 3 átszállással
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.10. Miért választotta ezeket az utazási módokat?

 

 

6.11. Szokott-e más közlekedési módot is használni

 

 

 

3%3%

16%3%

16%

3% 3% 3%

Miért választotta ezeket az utazási módokat?

3%

6%
6%

Szokott
használni a munkába járáshoz?

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

Miért választotta ezeket az utazási módokat? 

6-11. ábra Utazási módválasztás oka 

e más közlekedési módot is használni a munkába járáshoz?

6-12. ábra Más utazási mód használata 

34%

16%

Miért választotta ezeket az utazási módokat?
kényelmi szempontok miatt

kényelmi szempontok/költségek miatt

kényelmi szempontok/egészségügyi 
szempontok miatt
kényelmi szempontok/egyéb okok miatt

költségek miatt

egészségügyi szempontok

nincs más alternatíva

munkához is kell az autó / egyéb okok miatt

egyéb okok miatt

kényelmi szempontok/költségek/nincs más 
alternatíva

82%

3%

Szokott-e más közlekedési módot is 
használni a munkába járáshoz?

nem

igen, autó, utasként

igen, helyi közösségi közl.

igen, gyalog

igen, taxi

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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a munkába járáshoz? 

 

Miért választotta ezeket az utazási módokat?
kényelmi szempontok miatt

kényelmi szempontok/költségek miatt

kényelmi szempontok/egészségügyi 

kényelmi szempontok/egyéb okok miatt

egészségügyi szempontok

munkához is kell az autó / egyéb okok miatt

kényelmi szempontok/költségek/nincs más 

e más közlekedési módot is 

igen, autó, utasként

igen, helyi közösségi közl.
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.12. Milyen messze lakik a munkahelyétől?

 

6-13

 

6.13. Átlagosan mennyi időt vesz igénybe a munkahelye és a lakóhelye közötti utazás?

 

6-14. ábra Utazási idő a munkahely és a lakóhely

 

 

 

18%

40%

15%

Átlagosan mennyi időt vesz igénybe a 
munkahelye és a lakóhelye közötti utazás? 

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

Milyen messze lakik a munkahelyétől? 

13. ábra Milyen messze lakik a munkahelyétől? 

mennyi időt vesz igénybe a munkahelye és a lakóhelye közötti utazás?

. ábra Utazási idő a munkahely és a lakóhely között 

9%

21%

43%

9%

Milyen messze lakik a 
munkahelyétől?

1

2

5

10

20

6%

36%

15%

3%

Átlagosan mennyi időt vesz igénybe a 
munkahelye és a lakóhelye közötti utazás? 

15 percen belül

16-30 perc

31-45 perc

46-60 perc

1 óránál többet

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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mennyi időt vesz igénybe a munkahelye és a lakóhelye közötti utazás? 

 

1-2 km

2-5 km

5-10 km

10-20 km

20-50 km

munkahelye és a lakóhelye közötti utazás? 

15 percen belül

30 perc

45 perc

60 perc

1 óránál többet
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.14. Van-e tudomása a vállalat közlekedési tervéről?

 

 

6.15. Hogyan jutna el a munkahelyére, ha a kocsija elromlik/szervízben van?

 

6-16. ábra Hogyan jutna el a munkahelyére, ha a kocsija elromlik/szervízben van? 

 

 

 

Van

20%

Hogyan jutna el a munkahelyére, ha a 
kocsija elromlik/szervízben van? 

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

e tudomása a vállalat közlekedési tervéről? 

6-15. ábra Közlekedési terv 

Hogyan jutna el a munkahelyére, ha a kocsija elromlik/szervízben van?

Hogyan jutna el a munkahelyére, ha a kocsija elromlik/szervízben van? 

Van-e tudomása a vállalat 
közlekedési tervéről?

80%

20%

Hogyan jutna el a munkahelyére, ha a 
kocsija elromlik/szervízben van? 

helyi közösségi közl.

helyi közösségi 
közl., vonat

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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Hogyan jutna el a munkahelyére, ha a kocsija elromlik/szervízben van? 

 

Hogyan jutna el a munkahelyére, ha a kocsija elromlik/szervízben van?  

igen

nem

Hogyan jutna el a munkahelyére, ha a 

helyi közösségi közl.

helyi közösségi 
közl., vonat



Tsz. 4715  

 

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.16. Miért jár autóval a munkába?

 

 

6.17. Milyen gyakran használja egyedül az autót a munkába menet?

 

6-18. ábra Milyen gyakran

 

 

 

20%

20%

20%

Miért jár autóval a munkába? 

50%

Milyen gyakran használja egyedül az 
autót a munkába menet?

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

Miért jár autóval a munkába? 

6-17. ábra Miért jár autóval a munkába?  

Milyen gyakran használja egyedül az autót a munkába menet? 

Milyen gyakran használja egyedül az autót a munkába menet?

40%

Miért jár autóval a munkába? útközben gyerek beadása 
iskolába/óvodába

egyéb okok (írja be!)

útközben gyerek beadása iskolába,óvodába 
/ napközben is szükség van az autóra a 
munkában / nincs közösségi közl. 
kapcs., vagy túl hosszú utazási idő
útközben gyerek beadása iskolába,óvodába 
/ nincs közösségi közl. kapcs., vagy túl 
hosszú utazási idő / olcsóbb, mint a 
közösségi közlekedés

50%

Milyen gyakran használja egyedül az 
autót a munkába menet?

havonta legfeljebb 
egyszer vagy ritkábban

hetente legfeljebb kétszer

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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? 

útközben gyerek beadása 

útközben gyerek beadása iskolába,óvodába 
/ napközben is szükség van az autóra a 
munkában / nincs közösségi közl. 
kapcs., vagy túl hosszú utazási idő
útközben gyerek beadása iskolába,óvodába 
/ nincs közösségi közl. kapcs., vagy túl 
hosszú utazási idő / olcsóbb, mint a 

Milyen gyakran használja egyedül az 

havonta legfeljebb 
egyszer vagy ritkábban

hetente legfeljebb kétszer
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.18. Hajlandó lenne együtt utazni valakivel?

 

 

6.19. Mennyit lenne hajlandó fizetni a parkolásért?

 

6-20. ábra 

 

 

 

Hajlandó lenne együtt utazni 

Mennyit lenne hajlandó fizetni a 

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

Hajlandó lenne együtt utazni valakivel? 

6-19. ábra Hajlandóság az együttutazásra 

Mennyit lenne hajlandó fizetni a parkolásért? 

. ábra Mennyit lenne hajlandó fizetni a parkolásért? 

100%

Hajlandó lenne együtt utazni 
valakivel?

igen  

100%

Mennyit lenne hajlandó fizetni a 
parkolásért?

nem hajlandó 
fizetni

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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igen  

nem hajlandó 
fizetni
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.20. Mennyire tartaná hasznosnak, ha a vállalat megvalósítaná az alábbiakat?

6.20.1. Telekocsi 

 

 

6.20.2. Csúsztatás 

 

 

 

34%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

60%

3%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a vállalat megvalósítaná az alábbiakat?

6-21. ábra Telekocsi 

6-22. ábra Csúsztatás 

35%

31%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Telekocsi

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

30%
7%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Csúsztatás

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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Mennyire tartaná hasznosnak, ha a vállalat megvalósítaná az alábbiakat? 

 

 

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
Csúsztatás

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.20.3. Sűrített munkahét 

 

 

6.20.4. Távmunka, távkonferencia

 

 

 

 

29%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

35%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

Távmunka, távkonferencia

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

6-23. ábra Sűrített munkahét 

Távmunka, távkonferencia 

6-24. ábra Távmunka, távkonferencia 

10%

29%

32%

29%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Sűrített 

munkahét

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

31%

28%

6%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? -

Távmunka, távkonferencia

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.20.5. Otthoni munkavégzés

 

 

6.20.6. Céges autó helyett fizetésemelés

 

 

 

 

46%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

29%

16%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

Otthoni munkavégzés 

6-25. ábra Otthoni munkavégzés 

Céges autó helyett fizetésemelés 

6-26. ábra Céges autó helyett fizetésemelés 

21%

30%

3%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Otthoni 

munkavégzés

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

10%

45%

16%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Céges autó 

helyett fizetésemelés

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
Céges autó 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.20.7. Kerékpárbérlet 

 

 

6.20.8. Kerékpár vásárlás 

 

 

 

 

22%

23%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

13%

20%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

6-27. ábra Kerékpárbérlet 

6-28. ábra Kerékpárvásárlás 

10%

45%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? -

Kerékpárbérlet

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

27%

40%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Kerékpár 

vásárlás

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.20.9. Elektromos kerékpár vásárlás

 

 

6.20.10. Üzleti utak: vonat + taxi

 

 

 

 

35%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

19%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

Elektromos kerékpár vásárlás 

6-29. ábra Elektromos kerékpár vásárlás 

Üzleti utak: vonat + taxi 

6-30. ábra Üzleti utak: vonat + taxi 

3%

36%

26%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Elektromos 

kerékpár vásárlás

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

19%

53%

9%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Üzleti utak: 

vonat + taxi

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
Elektromos 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
Üzleti utak: 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.20.11. Vállalati kölcsön saját autó gázüzeművé alakításához

 

6-31. ábra 

 

6.20.12. Vállalati parkoló fizetőssé tétele

 

 

 

 

36%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

saját autó gázüzeművé alakításához

45%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

parkoló fizetőssé tétele

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

Vállalati kölcsön saját autó gázüzeművé alakításához 

. ábra Vállalati kölcsön saját autó gázüzeművé alakításához 

Vállalati parkoló fizetőssé tétele 

6-32. ábra Vállalati parkoló fizetőssé tétele 

19%

45%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Vállalati kölcsön 

saját autó gázüzeművé alakításához

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

14%

41%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Vállalati 

parkoló fizetőssé tétele

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 
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Vállalati kölcsön 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges
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KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

6.20.13. Távolsági busz-

 

6-33. ábra 

 

6.20.14. Többlet szabadnap a nem autózóknak

 

6-34

 

 

 

49%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

és vonatjegy részleges megtérítése

44%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

szabadnap a nem autózóknak

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

- és vonatjegy részleges megtérítése 

. ábra Távolsági busz- és vonatjegy részleges megtérítése 

Többlet szabadnap a nem autózóknak 

34. ábra Többlet szabadnap a nem autózóknak 

45%

3% 3%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Távolsági busz-

és vonatjegy részleges megtérítése

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

15%

25%

16%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Többlet 

szabadnap a nem autózóknak

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 

32 

 

 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges
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6.20.15. Zuhanyzók létesítése

 

 

6.20.16. Öltözők beszerzése

 

 

 

 

18%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

19%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 
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Zuhanyzók létesítése 

6-35. ábra Zuhanyzók létesítése 

Öltözők beszerzése 

6-36. ábra Öltözők beszerzése 

33%

43%

6%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Zuhanyzók 

létesítése

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

34%

38%

9%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Öltözők 

beszerzése

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 

33 

 

 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges
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6.20.17. Kerékpártárolók beszerzése

 

 

6.20.18. Kerékpáros és gyalogos ösvények ki

 

6-38. ábra K

 

 

 

43%

12%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

45%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

gyalogos ösvények kiépítése
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Kerékpártárolók beszerzése 

6-37. ábra Kerékpártárolók beszerzése 

Kerékpáros és gyalogos ösvények kiépítése 

. ábra Kerékpáros és gyalogos ösvények kiépítése 

36%

43%

9%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Kerékpártárolók 

beszerzése

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

10%

28%

17%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Kerékpáros és 

gyalogos ösvények kiépítése

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 

34 

 

 

Kerékpártárolók 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

Kerékpáros és 

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges



Tsz. 4715  
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6.20.19. Meglévő parkolási engedélyek 

 

6-39. ábra 

6.20.20. Személyre szabott közlekedési terv

 

6

 

  

38%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 

parkolási engedélyek pénzbeli megváltása

34%

19%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? 
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Meglévő parkolási engedélyek pénzbeli megváltása 

. ábra Meglévő parkolási engedélyek pénzbeli megváltása 

 

Személyre szabott közlekedési terv 

6-40. ábra Személyre szabott közlekedési terv 

 

28%

34%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Meglévő 

parkolási engedélyek pénzbeli megváltása

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

13%

34%

19%

Mennyire tartaná hasznosnak, ha a 
vállalat megvalósítaná? - Személyre 

szabott közlekedési terv

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

MUNKAHELYI KÖZLEKEDÉSI TERV 

35 

 

 

parkolási engedélyek pénzbeli megváltása

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges

nagyon hasznos

hasznos

nem túl hasznos

felesleges
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7. Melléklet (Kérdıív) 
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1  Forrás: 
http://www.warwickshire.gov.uk/Web/corporate/wccweb.nsf/Links/637AF374332C345880257840003DA62A/$file/template_travel_plan.pdf 
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2. Mobility Plan Guide Book. COMMERCE (European Project of the Intelligent Energy Europe 

Programme), http://www.londoncouncils.gov.uk/commerce/pdfs/Mobplanguide_ENG.pdf  

3. TRAVELWISE Template Travel Plan. Warwickshire County Council, 

http://www.warwickshire.gov.uk/Web/corporate/wccweb.nsf/Links/637AF374332C3458802

57840003DA62A/$file/template_travel_plan.pdf  
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5. How to create a workplace travel plan, 
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6. The Essential Guide to Travel Planning. Department for Transport, 2008, 

http://ways2work.bitc.org.uk/pool/resources/essential-guide-to-travel-planning-final-mar-

08.pdf  

7. Making Residential Travel Plans Work. Department for Transport, 2007,  

http://www.ruralurbanplanning.co.uk/residentialtravelplans.pdf  

8. Munkahelyi közlekedési terv a brit Sky Broadcasting Ltd.-nél, London, Egyesült Királyság, 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=hu&study_id=2747  

9. Az Európai Közlekedési Szövetség (Association for European Transport) honlapja: 
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