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Az eredmények
1. Megkérdezés eredményeinek 
kiértékelése és elemzése  
(helyi/regionális) koncentrálva a 
megkérdezett klaszterre specifikus közeli 
mobilitás és közeli ellátás 
kölcsönhatására 
2.2. Osztrák oldalon „Nahmobilität und 
Nahversorgung“ iránymutató 
dokumentum, mely a helyi bevásárlási 
közlekedés fenntartható mobilitására 
tartalmaz javaslatokat. Magyar oldalon 
helyi és regionális ajánlások kidolgozása 
történt meg a vásárlók közlekedési 
igéigényeinek fenntarthatóbb 
kiszolgálására. 
3. A Burgenlandi Mikro-KK Tanulmány 
melléklete: cselekvési javaslat 
települések, ill. Mikro-KK megoldások 
üzemeltetői számára, melyek lehetővé 
tennék, a helyi bevásárlási közlekedés 
szempontjainak fokozottabb figyelembe 
vételét a közlekedési kínálat 
koncepciójában. koncepciójában. 
4. A Burgenlandi közeli ellátási 
tanulmány melléklete: cselekvési 
javaslatok közeli ellátók számára a 
meglévő, ill. tervezés alatt álló közeli 
mobilitási kínálatban szereplő szinergiák 
felhasználására  

1. Auswertung und Analyse der 
Befragungsergebnisse (lokal/regional) 
mit Fokus auf die Wechselwirkungen 
zwischen Nahmobilität und 
Nahversorgung spezifisch für die 
Befragungscluster
2.2. Auf der österreichischen Seite 
Leitfaden „Nahmobilität und 
Nahversorgung“ mit Empfehlungen für 
eine nachhaltige Mobilität im lokalen 
Einkaufsverkehr. Auf der ungarischen 
Seite wurden lokale und regionale 
Empfehlungen für die nachhaltigere 
BefriedigungBefriedigung der Verkehrsansprüche der 
Käufer ausgearbeitet. 
3. Beilage zur Mikro-ÖV Studie 
Burgenland: Handlungsempfehlungen für 
Gemeinden bzw. Betreibern von 
Mikro-ÖV Lösungen, die es ermöglichen 
sollen, den Aspekt des lokalen 
Einkaufsverkehrs in der Konzeption von 
Verkehrsangeboten besser 
berücksichtigen zu können.berücksichtigen zu können.
4. Beilage zur Nahversorgerstudie 
Burgenland: Handlungsempfehlungen für 
Nahversorgern zur Nutzung von 
Synergien mit bestehenden bzw. in 
Planung befindlichen 
Nahmobilitätsangeboten 

5. A korábbi EMAH projekt 
eredményeképp elkészült elemzés 
kiegészítése a SmashMob projekt 
felméréseivel 
AzAz eredmények helyi szinten konkrét 
tevékenységekben kell, hogy 
megvalósuljanak. Konkrétan új mobilitási 
kínálat fejlesztéséről lenne szó, melyek 
megkönnyítenék a helyi ügyek autó 
nélküli elintézését. Ezen belül különösen 
Burgenland déli részén adódnak 
szinergiákszinergiák a tartományi mikro-közösségi 
közlekedés támogatásával. 

6. A projekt keretein belül kilenc 
kiszolgáló terület önkormányzati 
képviselőivel szerveztünk workshopot a 
határ osztrák oldalán. A 
megkérdezésekből szerzett ismeretek és 
a polgármesterekkel szervezett 
workshop tapasztalataiból kidolgoztuk a 
településetelepüléseken az igényirányított 
mobilitás-kínálat vázlatos koncepcióit. 

5. Als Ergebnis des früheren EMAH 
Projektes wurde die erstellte Analyse 
durch die Ergebnisse der Erhebung aus 
dem SmashMob Projekt ergänzt. 
DieDie Ergebnisse sollten auch in konkreten 
Aktivitäten auf der lokalen Ebene 
münden. Konkret ging es darum, neue 
Mobilitätsangebote zu entwickeln, die es 
erleichtern sollen, das lokale Geschäft 
auch ohne Auto zu erreichen. Hierbei 
haben sich insbesondere im 
SüdburgenlandSüdburgenland Synergien mit der 
Mikro-ÖV Förderung des Landes 
ergeben. 
6. Im Rahmen des Projekts wurden mit 
Gemeindevertretern aus neun 
Bediengebieten auf der österreichischen 
Seite der Grenze Workshops abgehalten. 
Auf Basis der Erkenntnisse aus den 
Befragungen und den Workshops mit den 
Bürgermeistern wurden Grobkonzepte 
zurzur Umsetzung von bedarfsgesteuerten 
Mobilitätsangeboten in den Gemeinden 
entwickelt. 
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