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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
kerékpáros  közlekedés  pénzügyi  támogatásáról”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A kerékpáros közlekedés pénzügyi támogatásáról

Az Országgyűlés, tekintettel a kerékpáros közlekedés kedvező élettani, közegészségügyi, gazdasági,
forgalmi  és  környezeti  hatásaira,  a  kerékpárral  munkába  járók  növekvő  számára,  valamint  a
kerékpáros  közlekedéssel  kapcsolatban  általánosságban  megnövekedett  igényekre,  az  alábbi
határozatot hozza.

1. A Kormány 2020. december 31-ig alakítson ki részletes szabályozást arra vonatkozóan, hogy a
munkáltató kedvezményes formában tudja ösztönözni a munkavállalókat, hogy kerékpárral járjanak
be a munkahelyükre.

2. A Kormány teremtse meg a törvényi kereteit annak, hogy a munkáltató adómentes juttatásként
biztosíthasson vállalati kerékpárt a munkavállaló számára.

3. A Kormány hozzon létre részletes szabályozást arra vonatkozóan, hogy a kerékpárral munkába
ingázók  kilométer-alapú,  adómentes  díjazásban  részesülhessenek,  melyet  a  munkáltató  juttat
számukra.

4. A Kormány különítsen el az éves költségvetésből akkora összeget, melyből finanszírozhatóvá
válik,  hogy  minden  felnőtt  magyar  állampolgár  számára  25.000  forint  támogatás  járjon
kerékpárfelújításra államilag regisztrált kerékpárszervízekben, vagy - amennyiben valaki még nem
rendelkezik  kerékpárral,  egy  közlekedésbiztonsági  kurzus  elvégzése  után  -  50.000  forintos,  de
legfeljebb 50%-os állami támogatás járjon új kerékpár vásárlására.

5. A Kormány ezen felül ösztönözze a helyi önkormányzatokat arra, hogy - terézvárosi mintára - a
fiatalok  jogosítványszerzési  támogatását  kiváltva  a  diákok  kerékpárvásárlási  támogatást  is
választhassanak.

6. A Kormány minden évben a központi költségvetésben közútfejlesztésre szánt források 25%-át
fordítsa a kerékpáros és más, nem motorizált közlekedési infrastruktúra fejlesztésére.
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Általános indokolás

Az egészséges élethez és környezethez való jogok alapvető jogaink.

A klímaválság  korában  e  két  alapjog  gyakorlatba  való  átültetésének  egyik  leggyakoribb
formája a rendszeres kerékpárhasználat, amelyet csak népszerűbbé tett a koronavírus-járvány
megjelenése a mindennapjainkban.

Egyre  növekszik  a  munkahelyre  kerékpárral  járók  aránya  Magyarországon  és  szerte
Európában.  Az uniós  tagállamok  többsége  előttünk  jár  a  kerékpáros  közlekedést  támogató
közpolitikai megoldásokban, és az igény itthon is megvan arra, hogy ne csak a többség számára
luxuscikknek  minősülő  elektromos  kerékpárok  beszerzését,  de  a  hagyományos  kerékpárok
felújítását vagy megvásárlását, illetve rendszeres, hivatásforgalmi célú használatát is támogassa
az állam.

2016-ban  Révész  Máriusz  kormánybiztos  már  készített  egy  komplex  javaslatcsomagot  a
kerékpáros közlekedés fejlődésének támogatására, ám ez nem nyerte el a kormány tetszését.
Nem ez volt ugyanakkor az egyetlen kormánypárti kezdeményezés az előző ciklusban, hiszen
az óbudai önkormányzat is pénzügyi ösztönzőt vezetett be azon dolgozóinak, akik kerékpárral
jártak be a munkahelyükre. Támogatta továbbá az ITM a Magyar Kerékpárosklub Bringázz a
munkába! programját. Több jele is van tehát annak, hogy a kormány is felismerte a kérdés
fontosságát, amely ma minden eddiginél aktuálisabb.

Egészségesebb  lakosság,  nagyobb  munkatermelékenység  és  versenyképesebb  vállalatok,
kisebb forgalmi dugók, kevesebb károsanyag-kibocsátás, alacsonyabb költségvetési kiadások –
ezt lehetne elérni a kerékpározás pénzügyi támogatásával.

Kerékpár mindenkinek jár - itt az ideje, hogy a kormány tegyen is érte!
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