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Közlekedési szokásom

BOK Sportcsarnok

Otthon: 1163. Sashalmi Sétány 23

Álmos Vezér Gimnázium és Általános 
Iskola

Általában

Ritkán

Esetenként

Soha



2021.11.08-14. között megtett km 

Dátum Otthon - Iskola km Iskola-BOK km BOK - Otthon km Iskola - Otthon km Naplás Tó - otthon km Közlekedési eszköz Időjáros összesen km összesen perc

2021.11.08 2,9 3,6 6,2 x x kerékpár hideg, napos 12,7 48 perc

2021.11.09 2,9 x x 2,9 x kerékpár hideg, napos 5,8 20perc

2021.11.10 2,9 3,6 6,2 x x kerékpár hideg, napos 12,7 48 perc

2021.11.11 3 3,7 6,5 x x tömegközlekés esős 13,2 91 perc

2021.11.12 3 3,7 6,5 x x tömegközlekés esős 13,2 91 perc

2021.11.13 x x x x x x esős x x

2021.11.14 x x x x 13,8 km kerékpár hűvös 13,8 46 perc

Kerékpárral megtett km: 45km 162 perc 

Tömegközlekedéssel megtett km: 26,4km 182perc



Lehetőségek a közlekedésre….



Közlekedési okosan!
Általában kerékpárral teszem meg az iskola és az otthonom közötti távolságot. Körbekérdeztem az osztályomban a közlekedési szokásokról. 6 fő jár biciklivel, 15 diák 

tömegközlekedéssel, valamint 10 tanulót autóval hoznak a gimnáziumba. Az én választásom azért esett a biciklire, mivel gyors, időtakarékos és persze környezetbarát is. 

Ha tömegközlekedéssel indulok el reggel, több idő az iskolába érni, mintha kerékpárral tenném meg az utat. Tömegközlekedéssel hozzávetőlegesen 25 percet vesz 

igénybe az utazás, míg kétkerekűvel 10 perc alatt az iskolába érek, de ezek az adatok függenek az időjárástól és az idősávtól is. Reggel és a tanítás után 2,9 - 3 kilométert 

kerékpározok. Mire az iskolába érek elmondhatom magamról, hogy sportoltam. Vannak napok, amikor sajnos nem alkalmazhatom az említett megoldást. Az időjárási -, 

és fényviszonyok nagyban befolyásolják azt, hogy milyen eszközt választok az adott napon. A vizsgált héten nyírkos idő volt, így nem mindig indultam neki bringával az 

útnak. Szerencsére az óraátállítás jótékonyan hatott a reggeli biciklizésre, hiszen korábban világosodik.

Véleményem szerint a jelenlegi vírushelyzetben óvatosabb és megfontoltabb dolog kerülni a gócpontokat, azokat a helyeket, ahol több ember is tömörülhet kis helyen.

Amióta biciklivel közlekedek sokkal fittebbnek és energikusabbnak érzem magam  a nap folyamán. 

CO2 megtakarításom a hét folyamán a kerékpározás miatt: 3,105 kg CO2/km/utas

CO2  kibocsájtás az igénybe vett tömegközlekedés miatt: 1,8216 kg CO2/km/utas 

Bízom benne, hogy példámmal másokat is inspirálok a környezettudatosabb közlekedésre.



Köszönöm a figyelmet!


