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a járvány előtt, alatt és után
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• Click to edit Master subtitle style
• Takarítási/fertőtlenítési protokoll

• „Alacsonyabb küszöb”

• 100 forintos havi bérlet

• Zéró kaució

• Appos vásárlás/szerződéshosszabbítás

• Intenzív marketing

• Bubi/városi kerékpározás népszerűsítése

• Pilot kerékpársávok bevezetése

Soft Mobility Menedzsment 

a járvány alatt 
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Érvényes hozzáféréssel rendelkező felhasználók száma (fő)
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Pilot kerékpársávok 
bevezetésének időszaka
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Appal indított utazások
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BC API + Terminal Mol Bubi App

Online (appos) szerződéskötés/vásárlás bevezetése

Panaszok száma csökkent, 
felhasználói élmény nőtt
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• Széles körben ismert, értékes brand

• Humanizálódó közúti infrastruktúra

• Városi kerékpározás 

„normalizálódása”, népszerűsödése

• Kombinált/multimodális utazások 

számának növekedése

• Smart mobility (ügyfél/menedzsment) 

standardok

• Tudatos közlekedési szokások

Eredmények a közbringával - stratégiai célkitűzések alapján
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33/29 % (2018/2020)

16 % (2009) 

Közbringázásra nyitottak 

(Budapest + agglomeráció lakosága)*

* ITM/MK/Medián reprezentatív kutatás (2018-2020)
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Új ügyfél = városban kerékpározó = autót kevesebbszer használó 
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• Tudatos közlekedési szokások Bár a kerékpárhasználók száma és a kerékpárhasználat 

gyakorisága az eredmények szerint nem nőtt (vagyis nem maradt fent nyárra ez az 

állapot) a járvány hatására többen és többet kerékpároztak, mint korábban.

• A kerékpárhasználók 10%- a közlekedett a korábbinál gyakrabban kerékpárral a járvány 

miatt és 3% emiatt kezdett kerékpárral közlekedni. 5% viszont kevesebbet biciklizett 

ebben az időszakban(például mert nem járt be a munkahelyére).

• Feltűnően magas azok aránya, akik úgy látják, hogy a járvány kezdete óta többen 

kerékpároznak (38%; Budapesten 55% az összes megkérdezett körében).

COVID első hullámának közvetett hatásai

9

* ITM/MK/Medián reprezentatív kutatás (2018-2020)



Köszönöm a figyelmet!

peter.dalos@bkk.hu


