Tisztelt Megjelentek!
Tavaly nyáron részt vettem a Bánki tavi Tekerjatóra rendezvény
satótájékoztatóján, ahl megismerkedtem Prácser Attilával, az
oszkar.com munkatársával. Beszélgettünk, és megtudtam tőle,
hogy a telekocsinak – vagyy carpoolnak, ahogy tőlünk Nyugatra
mondják – milyen komoly jövője lehet az agglomerációs
közlekedésben.
Ez szöget ütött a fejembe, és azon kezdtem gondolkodni, hogyan
lehetne az ideát népszerűsíteni. Szerencsém volt, a Zöld Forrás
Alapítványnak megtetszett a dolog, és adott pénzt a kampányra.
A kiállításhoz kapcsolódásunk pedig kiderül az egyik tablóról,
ahol a gépkocsimegosztásról van szó.
Nos, a telekocsi egy olyan gépkocsimegosztás, ahol a volánt nem,
csak az utasoknak fenntartott helyet engedjük át másoknak.
Illetve ahol nem kölcsönveszünk egy autót, hanem utasnak
kéredzkedünk be valaki más autójába.

Számos honlapot találunk a neten, ahol utasok és befogadók között
közvetítenek. Az utasközvetítésnek több mint 20 éves
hagyománya van Budapesten, ahol a kilencvenes évek elején
nyílt az első közvetítő, a Kenguru a Kőfaragó utcában, a
nyolcadik kerületben. Ma már nekik is internetes rendszerük
van. A közvetítés lényege, hogy regisztrálni kell sofőrnek vagy
utasnak, aztán akik egymásra találnak, megegyeznek egymás
között elsősorban abban, hogy az utas mivel járul hozzá az
utazás sikeréhez. A közvetítőnek pedig jutalékot fizetnek,
általában csak a sofőr.
Ha megnézzük ezeket a honlapokat, többnyire nagyobb időtávra
előre tervezhető hosszabb vidéki és külföldi utakat szerveznek.
Pedig létezik az agglomerációs telekocsizás!

Vannak alvó települések Budapest körül, ahol
spontán szerveződik a telekocsizás. A képen a
pilisszentlászlói Waldorf iskola látható, ami mint
Schill Róberttől megtudtam, valódi carpool
meeting pointként, vagyis telekocsis találkozási
pontként működik.
Ez azonban csak az egyik irány, ahhoz azonban,
hogy a telekocsizás teret nyerjen a magyarországi
nagyvárosok agglomerációjában, a hazautazást is
meg kell valahogy szervezni. A kulcskérdés az utas
és sofőrkeresés kezdete és a beülés között eltelő idő
lerövidítése.

Ezen a képen azt a hírt emeltem ki, hogy Magyarországon egyes
jelentések szerint egy millió, mások szerint az összes
mobiltelefon egyharmada az okostelefon.
Az alsó képeken okostelefonos alkalmazást láthatunk. Könnyen
barátkozó uraknak és hölgyeknek fejlesztették ki, azt tudják
megnézni velük, vajon vannak-e éppen jó pasik illetve lányok a
közelben, akikkel érdemes lehet megismerkedni. Akit
kiszemelnek, azzal egy érintéssel fel tudják venni a kapcsolatot.
Jellemző, hogy ilyen alkalmazás már a GPS-es okostelefonok
kora előtt is volt, akkor a cellainformációk alapján mutatták a
WAP alkalmazások, ki van a közelben.
Nos, ilyen alkalmazásokra van szükség! Sofőr és utasjelölt
egyaránt be van jelentkezve, meg van adva az útvonaluk – a
gyalogos is –, és a központi program javaslatot tud tenni
időpontra és találkozóhelyre.

A találkozóhely egy nagyvárosban nem egyszerű kérdés. Ezen a
képen amerikai telekocsis találkozóhelyekről van szó, ahogy
néztem, főként a park & ride parkolóhelyek vannak kinevezve
carpool meeting pointnak is.
De nem csak, a közös nagy kirándulásra igyekvőket San
Franciscóban az Edgewood park melletti telekocsiponton várja a
szervező, és több telekocsipontot is figyelmébe ajánl azoknak,
akik nem teli kocsival indulnak otthonról. Például azoknak, akik
az öböl déli részéről mennek, a Palo Alto (101 S. California
Ave. ) pontot, ahol feltölthetik utassal az autójukat.
.
Talán, ha Budapest – és a kerületek – a taxi drosztokhoz hasonló
gyors megállásra és csak arra használható parkolóhelyeket
jelölnének ki a telekocsizók számára, az segítené a telekocsizás
terjedését.

Telekocsizás Londonban az olimpia alkalmából, és
egy amerikai telekocsi honlap, ami mutatja, mennyi
CO2 kibocsátást lehetett megelőzni a
telekocsizással.

Az újságírók szeretik a számokat. Ezért csináltattunk
egy közvélemény-kutatást – a teljes jelentés
elérhető a zoldneklennimegeri.hu honlapon –,
abból van ez a két kördiagram.
Ha csak a felét be lehetne vonni a telekocsizásba
azoknak, akik az 1200 fős közvélemény-kutatás
szerint nem zárkóznak el ettől az utazási formától,
azzal jelentősen csökkenteni lehetne a budapesti –
és más nagyvárosokbeli – bevezető utak forgalmát
reggel és délután, valamint az üvegházhatású
gázok kibocsátását is. No meg a városban is
kevesebb lehetne a dugó, ami a dugódíjveszélyt
csökkenthetné, ami az autósokra leselkedik.

Reklámfilmünk is van, kérem, nézzék meg és ha
tetszik, terjesszék!
Köszönöm a figyelmet, kérdésekre a film után
válaszolok!

