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A Péceli Cseh család megoldásai a CO2 kihívásra a közlekedésben 

 

„Fedezd fel a tömegközlekedést és a lábaid” 

„CO2 kihívás” 

 

1. Általános háttér információk: 

A családunk egy darab gépkocsival rendelkezik, amelyet túlnyomó részben helyi 

közlekedésre használjuk. Budapestre általában vonattal, ritkábban busszal megyünk. 

Gépkocsit csak indokolt esetben veszünk igénybe budapesti cél esetén, első sorban 

távolabbi helyszínre való utazás során, várható éjszakai hazaérkezés, vagy csomag 

szállítása esetén. 

Nyaralást, vidéki családlátogatást -amennyiben lehetséges- vonattal tervezzük. 

 

2. Általános gk. adatok: 

Első autó adatai 

(a) Üzemanyag: 95-ös benzin  

(b) Kicsi (max 1.4l motor)  

(c) Hengerűrtartalom: 1390cm³  

(d) Ebből családi célú autózás és munkába járás: 100 %  

Második autó: nincs 

 

3. Megtett km alakulása 

Időpont Km állások Különbözet 

2011-12-01 148 918 3 420 km/4 hó 

2012-04-01 152 338 

2012-12-05 161 240 2 149 km/4 hó 

2013-04-03 163 389 

 

Tudatos gépkocsi használattal a 2011. december és 2012. április közötti időszakhoz 

képest a következő versenyidőszakban (2012. december 1 és 2013. április 1.) 33 % 

megtakarítást sikerült elérnünk a megtett km-ben. 

 

4. A családi autózást befolyásoló tényezők: 

 Felnőtt lányunk 5 fős családja (3 gyermek: 1 óvodás, 2 iskolás) a szomszédban 

lakik és ebből adódóan jelentős szerep hárul ránk a gyermekek reggeli, délutáni 

szállításában, továbbá alkalmanként az orvoshoz való vitelében; 

 A gyerekek rendszeres szállítása különórákra és vissza; 

 Az előző évhez képest megtakarítást jelentett, hogy bölcsödéből óvodába került a 

legkisebb unoka és az óvoda és az iskola közel van egymáshoz. Gyakran gyalog 

hozzuk haza a gyerekeket. 
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 A velünk együttlakó lányunk rendszeres szállítása reggelenkénti és esti szállítása 

az állomásra, illetve onnan haza; 

 A család háziasszonya befejezte a rendszeres munkába járást és csökkent az 

állomásra való szállítás gyakorisága. 

 Budakalászi telkünkre a tavaszi időszaktól kezdve rendszeresen kijárunk, 

amelyhez gépkocsit veszünk igénybe, mivel a telek elérése gépkocsival az MO-on 

oda-vissza 70 perc, tömegközlekedéssel 200-220 perc. A kertfenntartással 

kapcsolatos rendszeres szállítás miatt indokolt a gépkocsi igénybe vétele. 

 

5. Autózási szokásaink: 

 Hétköznap Hétvége 

Szokásos   családtag szállítása vasútállomásra 
és vissza, heti 4 alkalommal 

 unokák szállítása óvodába, , 

iskolába és vissza, heti 3 
alkalommal (helyben, Pécelen) 

 helyi bevásárlás 

 helyi sporttevékenység igénybe 
vétele 

 unokák külön órákra szállítása és 
vissza, heti 3 alkalom 

 Helyi piaci bevásárlás 

 nagybevásárlás üzletközpontban (közeli 
település, pl. Rákoskeresztúr, vagy Maglód) 

Gyakori Ügyintézés Rákoskeresztúron: 

 bank,  

 önkormányzat, 

  egészségügyi ellátórendszer 

 vásárlás 

 piaci nagybevásárlás 

 

Eseti  Akut orvosi ellátás igénybevétele 
Budapesten, vagy az illetékes 
ügyeleten (saját igény, esetleg 
unokák orvoshoz vitele) 

 Nyaralás, lehetőleg vasúttal (Gk. 

Péceli, vagy Ferihegyi 
vasútállomásig) 

 Budapesti ügyintézések (Gk. Péceli 
vasútállomásig) 

 

 Baráti, családi látogatás Budapestre 

 Színház és egyéb kulturális programok (Gk. 
Péceli vasútállomásig) 

 Speciális vásárlás, nehéz tárgyak szállítása, 
nagy bevásárlás  

 Helyi rendezvényeken való részvétel  

 Budakalászi kiskertbe kiutazás 

 

6. Ahol elengedhetetlen a használat? 

A korábbi időszakhoz képest már racionalizáltuk a gépkocsi használatot. Ezt elsősorban a 

benzin ára motiválta. A szokásos hétköznapi gépkocsi használat csökkentésére van némi 

lehetőség, de túlnyomó részben továbbra is szükséges. 

 Az unokák reggeli szállításához szükséges a gépkocsi, mivel, időre kell beérniük és 

korábban nehéz lenne velük elindulni. 

 A helyi bevásárláshoz a cipelés miatt előnyben részesítjük a gépkocsit. 

 Eseti utazások közül akut orvosi ellátás igénye esetén feltétlenül szükséges a 

gépkocsi használat (pl. Kistarcsai kórház, vagy egyéb ügyeletes egészségügyi intézmény 

igénybe vétele. Ez több esetben az unokák orvoshoz vitelét is magában foglalja). 
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 A hétvégi programok esetén a kényelem és az időmegtakarítás miatt részesítjük 

előnyben a gépkocsi igénybevételét.  

 

7. Amit már kis erőfeszítéssel megvalósítottunk 

 A tavaszi időszaktól kezdődően heti egy, illetve 2 alkalommal hazasétálás a 

gyermekintézményekből. 

 A rákoskeresztúri ügyintézések esetén gyakran a gépkocsit csak a vasútállomásig 

veszünk igénybe, az út további részét tömegközlekedéssel tesszük meg. 

 Minimalizáltuk az egy fős autózást. 

 Nagyobb hangsúlyt fektetünk vezetéstechnikai intézkedésekre az üzemanyag 

megtakarítás érdekében, beleértve a következőket: 

o  pl. az útvonal helyes megválasztásával (pl. M0 választása); 

o helyesen kialakított és folyamatosan tartott utazósebesség; 

o szükség esetén enyhe, de folyamatos gyorsítás; 

o időben végrehajtott sebességváltás; 

o kevesebb fékezés, több gördülés; 

o minél kevesebb utazás az alacsony fokozatokban. 

 Keréknyomást gyakrabban ellenőriztük a fogyasztás minimalizálására. 

 Többször gyalog sétáltunk haza a vasútállomásról, illetve esetenként a helyi buszt 

vettünk igénybe. 

 Tudatosan optimalizáltuk az ügyintézéseket és ezzel összhangban hangsúlyt 

fektetünk a parkolás helyének kiválasztására, ahonnan a különböző intéznivalókat gyalog 

tesszük meg. 

 Amennyiben lehetőség van, a gépkocsi közlekedést megosztjuk (ezt már eddig is 

sok esetben megtettük) lányunk családjával. Ez vonatkozik a bevásárlások 

összevonására, illetve a lakóhelytől a vasútállomásig való utazásra. Korlátot jelent, hogy 

nevezett család 5 tagú. Megosztásra csak hét közben van lehetőség. 

 Vidéki utazások esetén, amennyiben ésszerű, a vonatközlekedést preferáljuk. 

 

8. Autómentes napok 

Jelenleg is tartunk hetente egy-két autómentes napot. Ez általában hétvége, vagy 

olyan hétköznap, amikor nincs unokaszállítási kötelezettség.  

Pécel, 2013. április 10. 

Cseh László és Lászlóné 

 

 

 
 
 
 

 
Elővárosi vonatunk   Buszközlekedés     Séta  


