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Kooperációs lehetőségek

• 2007, 2008 Mobilitási Hét- Ideiglenes kerékpárkölcsönző működtetése a 
város egy pontján 75 kerékpárral – 4 napon keresztül- Kölcsönzött 
kerékpárok száma: ~ 200

• 2009 Mobilitási Hét- Ideiglenes kerékpárkölcsönző a város 4 pontján 75 
kerékpárral- Kölcsönzött kerékpárok száma: ~ 250 

• A kölcsönözhető kerékpárokat a Schwinn-Csepel Zrt. a város számára 
térítésmentesen biztosította.

• 2009. Szolgálati kerékpár kölcsönző rendszer biztosítása a hivatal 
dolgozói számára, hivatali teendők házon kívüli ellátása céljából. 

• Kérdőíves felmérés az igények felmérése érdekében.
• 20 db hivatali kerékpár biztosítása az önkormányzati hivatalokban: 

Városháza fő épület, Építéshatósági iroda, honvéd ligeti irodaház, 
Részönkormányzati hivatalok

• KEOP 6.2.0 Kültéri fedett kerékpártároló építés, szemléletformáló 
kampányok

• 2009. Gyermek kerékpárkölcsönző rendszer biztosítása az Erzsébet 
ligeti KRESZ parkban, alkalom szerinti programok szervezése 

• 2010. Rendszeres programok, kerékpáros napközi nyáron stb. 



Állandó Kerékpárkölcsönző rendszer 
megvalósításának lehetőségének vizsgálata

Együttműködés…
• A Schwinn-Csepel Zrt. ma Magyarországon az egyetlen olyan cég, 

amely teljes körű kerékpárgyártást folytat. 

• Céljuk: A környezetkímélő közlekedést nem csak hazánkban, 
hanem nemzetközi viszonylatban is népszerűsíteni, minél több 
olyan rendezvényen jelen lenni, amelynek küldetése a 
hagyományos, családcentrikus értékrendszer szükségletének 
kialakítása. Emellett feladatuknak tekintik a tömegsport támogatását 
is. 

• Szeretnék, ha az emberek életmódjukat némileg megváltoztatnák, 
ha javulna az emberek egészségi állapota, fizikai erőnléte, melyhez 
a cég minőségi kerékpárokat készít, kedvező áron, hogy minden 
korosztálynak lehetővé tegye a biciklizés feledhetetlen élményét. 

• Városuk több rendezvényére adtak már kerékpár kölcsönzői 
flottát ingyenesen (Mobilitási hét 2008; 2009, Győrköcfesztival
stb.) így betekintést nyerhettek a város kerékpározási 
szokásaiba is.



Rendszertervek
• A rendszer a Német NextBike kölcsönző rendszer licensze

alapján működne. 
• Ez a rendszer Németország 35 városa mellett sikerrel fut 

Ausztriában, Litvániában, sőt még Új-Zélandon is.
• Egyszerű SMS alapú kölcsönzési rendszer, melyhez egy egyszeri, 

előzetes számítógépes regisztráció szükséges.
• A kerékpárok a tetszőleges helyszínen felvehetőek, és a tetszőleges 

helyszínen és időben lerakhatóak.
• A kölcsönzés díja ~300Ft/óra (hosszabb kölcsönzési idő esetén a 

díjak változnak)
• A helyszínek közötti kerékpárok átszállítását, egy elektromos 

kerékpáron végezzük, melyre egy utánfutó rögzíthető, így káros 
anyag kibocsátás  nélkül üzemeltethető a kölcsönző.

• A rendszerhez egy 24 órás diszpécserszolgálat is tartozik.



Helyszínválasztás, kapacitás 
meghatározás …

• Győrben az első ütemben 10db fix állomást tervezünk kiépíteni, 
50 kerékpárral, melynek a számát mihamarabb 100 db.-ra
szeretnénk növelni

• A fix tartók mellett bárhova kihelyezhető un. mobil tartók is 
lennének, melyekkel a fix tartók kapacitása növelhető, illetve új 
helyszínek létesíthetők (pl.: nagyobb fesztiválokon, városi 
rendezvényeken vagy a privát ill. vállalkozási szféra bevonásával, 
támogatásával, annak igénye esetén pl.: Árkád, Duna Center, Tesco 
stb.)

• Helyszínek kiválasztása: Közforgalmi (intermodális) 
csomópontokban, köztereken, parkolóházak közelében B+R, stb. 

• Bécsi kapu tér, Élményfürdő, Széchényi István Egyetem, Duna kapu
tér, Káptalan domb felöli része, Széchényi tér, Megyeháza tér, 
Árkád bevásárlóközpont, Vasútállomás, Vidéki 
Buszpályaudvar,Jókai úti parkolóház



Győr



Helyszínek…



Kerékpárok…
• A kerékpárok egyszerű, és robosztus 

felépítésűek lesznek, természetesen a 
legmodernebb váltási és fékezési rendszerekkel 
felszerelve. 

• A kerékpárok a Magyarországi KRESZ 
szabályainak teljesen megfelelnek



Az Önkormányzat és a város 
kerékpárkölcsönző működésével 

kapcsolatos előnyei …

• Egy új és hatékony környezetbarát közlekedési 
mód biztosítása a városlakók számára a 
mindennapi közlekedés biztosítása érdekében.

• Kis infrastrukturális igény. 
• Gyors, biztonságos, fenntartható.
• Turisztikai szempontból is remek közlekedési 

eszköz a város bejárására.



A Győri önkormányzat teendői a 
projekt megvalósulásához

• A kerékpártartó állomások helyének ingyenes biztosítása
• Nagyban elősegíti a rendszer gazdaságosságát ha a 

diszpécserszolgálatot a Tourinform iroda alkalmazottai 
csinálnák nyitvatartási időben.

• Nagyban hozzájárul a költségek csökkentéséhez, ha 
rendelkezésünkre bocsájt egy üzlethelységet, ami 
eltartja a kerékpárokhoz elengedhetetlen szervizt. 

• Miután egy több tízmilliós beruházást, illetve fejlesztést 
csinálnánk Győrben, ami országos szinten is újdonság, 
és elsősorban a város érdekeit szolgálja, így fontos még 
az önkormányzat segítőkészsége, és rugalmassága, 
hogy 2011 tavaszán elindulhasson a rendszer



Önkormányzati feladatok a 
kerékpárkölcsönző megvalósítása 

érdekében…
• A kerékpártartó állomások helyének ingyenes biztosítása
• Diszpécserszolgálat biztosítása a Tourinform iroda 

keretein belül.
• Kerékpárok szervízeléséhez szükséges helyiség 

biztosítása. 
• Kerékpár rendszer népszerűsítése város szinten a 

kerékpárok maximális kihasználásának biztosítása 
érdekében.

• Kerékpárkölcsönző népszerűsítése nemzetközi szinten. 

• Kerékpárkölcsönző rendszer biztosítása más 
finanszírozási rendszer szerint:

• KÖZOP kiemelt projekt…



Kerékpáros pillanatképek a város életéből 

BAM tavasz nyitó kampány I. 



Kerékpáros pillanatképek a város 
életéből 

Kerékpáros felvonulások tavasz-ősz II. 
2010. Április 22 és Szeptember 18.



Kerékpáros pillanatképek a város életéből 
Kerékpárkölcsönző Erzsébet ligeti KRESZ park III.



Kerékpáros pillanatképek a város életéből 
Kerékpáros konferencia 2010.11.18 IV.



Köszönöm szépen megtisztelő 
figyelmüket!
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