
Közösségi kerékpár kölcsönzési kísérleti program 
Karcagon

2009. december – 2010. június



Karcag

22 ezer lakos
Kistérségi központ
A Nagykunság 
fővárosa
Tipikus alföldi, 
elsősorban 
mezőgazdasági 
település



Közösségi kerékpár kölcsönzési 
program 

2009. év végén (október – november) 
Schwinn-Csepel kerékpár kölcsönzési kísérleti 
program
tapasztalatokra építve, a folytatás lehetőségét szem 
előtt tartva



Karcag kerékpáros élete

Sportversenyek: 
- Tour de Hongrie
- Kerékpáros diákolimpia 
- triatlon - duatlon 
versenyek



Kerékpáros oktatás

BringaSuli program 
2008. - 400 fő  
2010. – 200 fő  
+ a hozzá kapcsolódó 
rendezvények 
+ rendőrségi oktatás



Szabadidős programok

közlekedés biztonsági 
előadások, 
rendezvények, 
versenyek,
tömegsport programok 
minden korosztálynak



Kerékpárút hálózat



Karcag – Berekfürdő 2010.

10 km 
munkahely 
(ipari központ mellett 
halad el)
turisztikai lehetőség

napi 66 fő (Közút adat) 



Közösségi kerékpár kölcsönzési 
program

Olyan, olcsó, mindenki számára elérhető, kerékpár kölcsönző 
rendszer kialakítása, mely szerződött partnerrel közösen 
üzemeltethető, nem haszonszerzési céllal. 
Csökkenteni a gépjármű forgalmat, a dugók kialakulásának 
elkerülése, az üzemanyag felhasználás csökkentése, az 
emberek pénztárcájának kímélése érdekében, ezzel a 
környezet terhelését is csökkentve, a levegő szennyezettség, 
az utak terhelése és a környezet zajterhelése szempontjából. 
A parkolóhely igény csökkentése, ezzel az esetleges zöld 
területek növekedése is cél. 
Részben a helyi tömegközlekedés kiváltása is cél, egy 
olcsóbb, időhöz nem kötött alternatíva létrehozásával. 
Végül, de nem utolsó sorban, fontos, hogy a testmozgással 
járó helyváltoztatás, egészség-megőrzési szempontból is igen 
fontos tényező lehet. 



Közösségi kerékpár kölcsönzési 
program



Közösségi kerékpár kölcsönzési 
program



Közösségi kerékpár kölcsönzési 
program



A kölcsönzés helyszínei 

Szélmalmi 
Fogadóház
Karcag Városi 
Gyógyvizű 
Strandfürdő és 
Camping
Városi 
Sportcsarnok



Turisztikai látnivalók 

Szélmalmi 
Fogadóház
Karcag Városi 
Gyógyvizű 
Strandfürdő és 
Camping
Város központ



Közösségi kerékpár kölcsönzési 
program

Mi az ami nem előzte meg a telepítést? 

időpont választás,
előzetes vizsgálatok, 

tapasztalatok,



KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 
TÁJÉKOZTATÓ

Az átadó-átvevő helyek üzemeltetéséhez 1 fő/hely szükséges, 
akiknek az elméleti, gyakorlati betanításáról, vizsgáztatásáról a 
Schwinn Csepel gondoskodik. 
Nyitás előtt a számára biztosított műszaki utasítás alapján 
előkészíti a kerékpárokat, elvégzi a kötelező napi ellenőrzéseket. 
Kerékpár átadása előtt, ellenőrzi a bérlő részéről szükséges papírok 
meglétét és azok alapján kitölti a bérleti szerződést, melynek az 
egyik oldala a kölcsönzési jegy. (a szükséges anyagot 
számítógépes fájl formájában biztosítjuk, csak sokszorosítani kell) 
Rögzíti a kölcsönzés kezdeti időpontját, a várható kölcsönzési időt 
és a kifizetett bérleti díjról nyugtát/számlát ad. Tájékoztatja a 
bérlőt jogairól, kötelességeiről, melyet az aláírandó bérleti 
szerződés tartalmaz és az aláírással lép érvénybe. 
A kikölcsönzött kerékpárt az átadó-átvevő helyek bármelyikén le 
lehet adni, a felvétel helyétől függetlenül. A bérleti idő 5 perccel 
történő túllépése nem von maga után késedelmi díjat, az ennél 
később visszavitt kerékpárra a következő, aktuális bérleti tarifát 
kell kiszámlázni. 
A visszavételt végző alkalmazott, a bérlőnél lévő szerződési 
példány alapján, ellenőrzi a bérleti idő betartását, intézi a 
ráfizetést és annak bizonylatolását. Átveszi a kerékpárt a kapott 
átvételi utasítás alapján, ha rendeltetés ellenes használatból eredő 
hibát észlel, azt jegyzőkönyvezi és a kölcsönzési helyek számára
biztosított árlista alapján a bérlőre terheli. 



KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 
TÁJÉKOZTATÓ

A kölcsönzés feltétele a személyazonosság fényképes igazolvánnyal történő 
igazolása.

A bérelt kerékpárokat bármelyik „KÖLCSÖNZŐ- PONT”- ban leadhatja, nem 
szükséges ide visszahoznia! A „KÖLCSÖNZŐ- PONT”- okat a mellékelt térképen 
láthatja.

A bérleti díjakról a mellékelt „Díjtáblázat”- ból tájékozódhat.
A kerékpár kölcsönzés kitöltött és aláírt bérleti szerződés után lehetséges.
A kölcsönvevő a bérlés időtartama alatt balesetbiztosítással rendelkezik, ezt a 
bérleti díj már tartalmazza.  További tájékoztatást az ügyintézőtől kérhet.
Kérjük fokozottan ügyeljenek a biztonságos kerékpározásra, a hatályos KRESZ 
szabályok maradéktalan betartására.  Javasoljuk a láthatósági fényvisszaverő 
mellény viselését is (nem tartozék)!

A kerékpárok fel vannak szerelve csomagtartóval, sárvédővel és dinamós 
világítással. Alkalmasak a közúti közlekedésre, megfelelnek a KRESZ 
előírásainak.   A bérlés időtartamára zárat biztosítunk.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kerékpárok csomagtartója 20kg, első kosara 8kg 
maximális súllyal terhelhető, a kerékpár maximális összterhelhetősége 120kg. 
Nagyobb teher szállítása illetve nem rendeltetésszerű használat miatt 
származó esetleges károkért a bérlő felel.



KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 
TÁJÉKOZTATÓ

Számla és nyugtatömb, üzemeltető által 
beszerezve 
Vásárlók könyve, üzemeltető által 
beszerezve 
Üzemeltetési napló kerékpáronként, 
Bérleti szerződés,
Hiba jegyzőkönyv, nem rendeltetés szerű 
használatból eredő meghibásodások 
esetére 



KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 
TÁJÉKOZTATÓ

Kölcsönzési díjtáblázat
Hétköznap, nyitvatartási időben:

… Ft/óra
Nyitva tartás utolsó órája + éjszaka + nyitás utáni első 
óra: … Ft/alkalom
Több munkanap esetében, nyitástól - zárásig:

… Ft/nap
Hétvégén utolsó munkanap utolsó órája + hétvégi 
(ünnep) napok + első munkanap első órája:

… Ft/hétvége
A kerékpárok leadásánál 5 perc türelmi idő van, késés 
esetén a következő, aktuális teljes tarifa fizetendő!



Lakossági mutatók 

Iskola
Munkahely
Vásárlási szokások
Szabadidő 



Lakossági mutatók

Autó – kerékpár - busz

4 fős család: átlag 6 kerékpár
városban inkább kerékpár: 

- iskola, munkahely, bevásárlás

mezőgazdasági munkák
egyéb



Lakossági mutatók

300 fős iskolában 
90 kerékpár 



Lakossági mutatók

reggeli csúcsforgalom 
2011. február 16. (szerda)

7.00 -7.30
45 autó
130 kerékpáros



KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ 
TÁJÉKOZTATÓ

Az előbbi fontosabb jellemzők miatt a program 
2010. júniusában véget ért. 
Kölcsönösen levontuk a tapasztalatokat, mely 
alapján a Schwinn-Csepel több sikeres projektet is 

végre hajtott (pl. Tiszafüred). 

A kerékpárok Karcagon maradtak a helyi 
kereskedőnél. 
Jellemző módon 10 nap alatt, piaci áron került 
eladásra a 33 bicikli.



Turisztika



Turisztika

2 kölcsönzési pont
25 kerékpár

ingyen

8 kijelölt 
túraútvonal
kiadványok, 
térképek,
túravezetés.



Összegzés

A program létjogosultsága 
megkérdőjelezhetetlen!

De: 
település
cél 
igénybe vevők köre
időszak



Várjuk Önt is Karcagra kerékpározni! 



Köszönöm a figyelmet!

Szepesi Tibor
www.karcagsport.hu 




