
Üdvözöljük a Kerékpárosbarát Munkahely 2021 pályázói felületén!
Köszönjük, hogy részt vesz a pályázaton! 

A megadott válaszokat akkor menti a rendszer, ha továbblép a "következő" füllel. A beírt
adatokat módosítani az "előző" fülre kattintva lehet. A pályázat leadása után már nem
lehetséges módosítani az adatokat.
A pályázat kitöltéséhez a Mozilla Firefox javasolt, a többi böngészőnél esetleg előfordulhatnak
betű- és számcsúszások.
 A * jelű mezők kitöltése kötelező.

A pályázói felület 4 oldal, a következő témakörök szerint:

1. Egyéni adatok
2. Infrastruktúra
3. Közlekedésbiztonság
4. Pályázat, kapcsolatok
5. Népszerűsítés

* Az Adatkezelési tájékoztatót megismertem, melyről itt olvashat: http://www.kti.hu/adatkezelesi-

tajekoztato/ 

Igen

Nem

Köszönjük válaszát!
Mivel nem ismerte meg az Adatkezelési tájékoztatót, ezért nem vehet részt a Kerékpárosbarát
Munkahely pályázaton.

Vissza a főoldalra: https://www.kti.hu/kerekparosbarat-munkahely/

Általános adatok (1 / 5)

Neve

Címe

* 1.1. Pályázó (munkahely) 

Alkalmazotti létszám

* 1.2. Pályázó (munkahely) 
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* 2. Munkahely kategória 

Multinacionális vállalat

Nagyvállalat

Kis- és középvállalkozás

Közintézmény

Neve

Beosztása

Telefonszáma

* 3.1. Pályázó hivatalos képviselője, pályázat aláírója 

E-mail címe

* 3.2. Pályázó hivatalos képviselője, pályázat aláírója 

Neve

Beosztása

Telefonszáma

* 4.1. Kapcsolattartó, a kerékpáros ügyekért felelős személy  

E-mail címe

* 4.2. Kapcsolattartó, a kerékpáros ügyekért felelős személy  

Irányítószám

Település

Címhely (közterület neve,
jellege, házszám stb.
vagy postafiók száma)

* 4.3 Kapcsolattartás postacíme (Sikeres pályázat esetén a kerékpárosbarát fokozatot elnyertek számára
az elismervény kipostázása miatt fontos a pontos cím megadása) 

* 5. Kérjük, mutassa be röviden a szervezetet és tevékenységét (max. 1000 karakter) 

Egyéni adatok, infrastruktúra (2 / 5)
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* 6. Végeztek-e valamilyen igényfelmérést a kerékpár használatról a munkavállalók között? (A pályázat
megkezdése előtt feltöltött egyeztetés dokumentumával együtt teljesértékű) 

Igen

Nem

7. Milyen belső kommunikációban jelent meg kerékpáros esemény, hír? 

Intranet, Outlook, közösségi média (Facebook csoport, Messenger csoport stb.)

Belső elektronikus hírlevél

Faliújság

Honlap (link)

Facebook, egyéb social
média (profil)

Települési, megyei média

Országos média

8. Milyen külső kommunikációs csatornán jelent meg kerékpáros esemény, hír a munkahely kerékpáros

eseményéről? 

9. Kerékpár elhelyezés a munkahelyen az alkalmazottak számára 

Külterületen elhelyezett, első kereket rögzítő fedetlen kerékpártámasz

Kerékpáros útügyi műszaki előírásnak megfelelő fedetlen kerékpártámasz (pl. váznál rögzíthető, nem szükséges lehajolni a
rögzítéshez)

Fedett kerékpárparkoló

Őrzött/videóval védett fedett kerékpárparkoló

Épületben elhelyezett kerékpár tárolási lehetőség

Minden kerékpárral közlekedő alkalmazott számára van kerékpár elhelyezési lehetőség

10. Amennyiben ügyfélforgalma/egyéb külső személy (pl: iskolában a tanulók) is van, akkor milyen

kerékpár elhelyezés van 

Közterületen kerékpártámasz

Belső udvaron kerékpártámasz

Fedett, őrzött kerékpárparkoló

* 11. Rendelkezik-e munkahelyük az alkalmazottak által használható kerékpárral? 

Igen

Nem

Infrastruktúra (3 / 5)
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* 11.1. A kerékpárok megfelelnek-e a KRESZ előírásainak?  

Igen

Nem

11.2. Rendelkezésre álló kerékpár esetén 

Van-e csomagszállításra alkalmas eszköz (cargobike, utánfutó)?

Van-e gépkocsira szerelhető kerékpártartó?

Biztosítanak láthatósági mellényt, fejvédőt a munkatársaknak?

* 11.3. Mi a használat feltétele? 

Telephelyen belül használható

Munkaidőben használható

Munkába járáshoz és munkaidőben használható

Személyre kiadott, szabadon használható

Személyre kiadott, szabad használatú, de fizetni kell érte

* 12. Szervizelési lehetőség (saját és munkahelyi kerékpárokra egyaránt) 

Rendelkezésre áll szerszám és alkatrész

Egy munkatárs segít a javításban

Külső vállalkozó végzi szükség szerint a javítást

Szükség esetén a telephelyen kívül is javítják, elszállítják a kerékpárt

Nincs

13. Tisztálkodási, öltözködési lehetőség az alkalmazottak számára 

Csak öltöző

Öltöző, öltözőszekrény

Öltöző, öltözőszekrény, zuhanyzó

Van-e kerékpár mosási lehetőség

* 14. Van-e a munkahely településén közösségi kerékpárkölcsönzés (KKKR) 

Igen

Nem

Pályázat, kapcsolatok (4 / 5)
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* 14.1. Amennyiben van a munkahely településén közösségi kerékpárkölcsönzés (KKKR), akkor a

munkahely biztosít-e annak használatához kupont-bérletet? 

Igen

Nem

15. Kerékpáros szemléletformáló és közlekedésbiztonsági programokon részvétel 

Bringaakadémia, BringaPárbaj, KRESZ-totó

BikeSafe kerékpár regisztráció

Biztonságos Óvoda Program, Zebra Zsaru Program

Országos Baleset-megelőzési Bizottság akciói, D.A.D.A. Program

Kerékpáros KRESZ tanpálya és akadálypálya építése

16. A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása  

Van munkahelyi közlekedési terv

Van kerékpáros népszerűsítési terv

Vannak közös kerékpáros programok

Pályáznak a kerékpározás feltételeinek javítására

17. A fejlesztések során konzultálnak-e civil kerékpáros szervezettel?  

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ)]

Magyar Kerékpáros Turisztaikai Szövetség (MAKETUSZ)

Magyar Kerékpárosklub (MK)]

Egyéb helyi szervezet, kerékpáros helyi szervezet pontos megnevezése:

* 18. Részt vesznek e kerékpáros pályázatokban? 

Igen

Nem

Népszerűsítés (5 / 5)

* 18.1 Szövegesen adja meg, milyen pályázattal nyert  
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19. Vezetők példamutatása 

Vezetők is járnak munkába kerékpárral

Vezetők is részt vesznek közös kirándulásokon.

20. Események szervezésében segítség, részvétel 

Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap

Bringázz a munkába!

Critical Mass

Kihívás Napja (Challenge Day)

Bringásreggeli (Bike & Breakfast)

Profi sportversenyek (V4 Kerékpárverseny, Tour de Hongrie, Giro d'Italia)

21.  Szerveztek, rendeztek, részt vettek-e kerékpározást is tartalmazó összejövetelen 

Saját csapatépítő tréning, kirándulás

Más munkahely rendezvényén részvétel, támogatás

A település rendezvényén részvétel, támogatás

22. Milyen anyagi ösztönzőket alkalmaznak az alábbiak közül a kerékpáros közlekedés előmozdítása

érdekében? 

Kerékpáros egyesületi tagsági díj finanszírozása

Sporteszköz vásárlási utalvány

Kerékpáros versenyek nevezési díjainak térítése

Egészségügyi hozzájárulás

Pénzjutalom

23. Milyen tárgyi ösztönzőket alkalmaznak az alábbiak közül a kerékpáros közlekedés előmozdítása

érdekében? 

Kupa, érem

Kulacs, élelmiszertároló doboz

Láthatósági mellény, fényvisszaverő szalag

Kerékpáros fejvédő

Pólók, mezek

Jutalom kerékpár
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24. További ösztönzők a kerékpáros közlekedés előmozdítása érdekében.  

Ingázók ösztönzése (pl.kerékpáros MÁV bérlet megtérítése, kedvezményes közösségi kerékpáros bérlet vásárlásának
támogatása)

Közlekedési ismeretek képzés, kerékpáros konferencia finanszírozása

Kerékpározást érintő konferencia, finanszírozás nélkül, munkaidőben

Irodában kialakított kerékpáros pihenő

1

2

3

4

5

* 25. Melyek azok a legjobban bevált gyakorlatok (intézkedés, fejlesztés, döntés, beruházás, kivitelezés,
biztonsági- és beláthatósági beavatkozás, népszerűsítés stb.) melyek elősegítik a mindennapos
kerékpározást? Mivel motiválja a pályázó a munkatársait, hogy az autóikat kerékpárra cseréljék? Milyen
előnyben részesülnek a kerékpárosok az autósokkal szemben? (Legalább 1 , de legfeljebb 5 kerékpáros
gyakorlat.) 

26. Kérjük ossza meg tapasztalatait röviden, hogy 2020 tavaszától a koronavírus-járvány ideje alatt milyen
kerékpározást segítő speciális intézkedések merültek fel, esetleg valósultak meg. (A kérdés kitöltése
opcionális) 

Kerékpárosbarát Munkahely pályázat befejezése
Köszönjük hogy válaszolt a kérdésekre. Ha módosítani szeretne az adatokon, akkor azt most még
megteheti az "előző" gombra kattintva. Ha pályázatát véglegesen le szeretné adni akkor a "kész"
gombra kattintson.
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