
 

 

 

KKKR – közbringa 
 

Közbringa versus kerékpárkölcsönzés – áttekintés 

 

Közbringa Kerékpárkölcsönzés 

általában speciális kerékpárok szériakerékpárok 

a városi közlekedés egyik alágazata elsősorban turisztikai céllal 

felvevő- és leadópont különbözik felvevő- és leadópont azonos 

ingyenesség vagy kedvező, majd progresszív 
díjszabás 

régiónként eltérő, de mindenképpen magasabb, 
degresszív díjszabás 

szabályosan felszerelt kerékpárok gyakran hiányosan felszerelt kerékpárok 

városi/önkormányzati szolgáltatás magánvállalkozás 

 

A közbringa rövid története 

 

Az első KKKR rendszer Amsterdamban épült ki az 1960-as évek közepén, mely teljességgel bizalmi alapon 

állt, azaz regisztrációs és díjfizetési kötelezettség nélkül. Ugyanakkor a vonzó feltételek okozták a rendszer 

bukását is: a számos kerékpárlopás miatt a rendszert néhány hónappal beindítása után fel kellett számolni. 

Az első sikeres közbringa-rendszert a franciák üzemeltették az 1970-es években, La Rochelle városában. A 

La Rochelle-i példát a világon számos város vette át az 1990-es években – ekkor volt az első nagy 

„közbringa-boom” –, igaz, ezek közül sok dőlt be a sorozatos lopások és értelmetlen vandalizmus, vagy 

éppen a politikai támogatás hiánya miatt. Néhány azonban – így például a Koppenhágában működő 

ByCyklen (1995) – napjainkig létezik. 

A második közbringa-hullám a 2000-es évekre tehető: számos európai nagyváros állított fel saját közbringa-

hálózatot: 

 az amszterdami központú (és szinte az egész országot lefedő) 2002-es „OV-fiets”;  

 a 2003-ban indult bécsi „Citybike”;  

 a 2003-as berlini „Call a Bike”;  

 a 2007-ben indult párizsi „Vélib’”; vagy éppen  

 a 2010-es londoni „Barcalays Cycle Hire” (avagy közkeletű nevén – Boris Johnson, London 

polgármestere után elnevezve – a „Boris Bikes”)  

mind-mind azóta is működő és sikeres hálózatok. Sőt, ami a legfontosabb, a politikai akarat is segíti 

működésüket. 



 

 

 

Közbringa-generációk 

 

Első generáció: a szabadon vihető 

Az első generációs közbringa-rendszerek mindenféle megkötés nélkül vehetők igénybe. Gyakorta csak azzal 

jelzik közbringa voltukat, hogy egyféle típusú kerékpárok alkotják a „flottát”, egyféle színűre festve. Ezek 

azok, amelyek tisztán bizalmi elvek alapján működnek – illetve működtek, hiszen a már említett 

amszterdami „Fehér Biciklik” sorsára jutott például a portlandi „Sárga Biciklik” is (1994-1996). Ugyanakkor 

az ellenkezőjére is van példa: a madisoni „Piros Biciklik” 1996 óta működik töretlenül. Az esetlegesen 

eltulajdonított kerékpárokat közösségi felajánlásból pótolják és önkéntesek festik pirosra.  

 

 

Madisoni Piros Bicikli 



 

 

 

Második generáció: az alig védett 

A második generációs KKKR-flottákat már igyekeznek védeni – ugyanakkor a flottát alkotó kerékpárok 

egyenkénti bekerülési költsége is nagyobb az első generációsnál és a rendszer használata is díjköteles. A 

második generációs kerékpárok egyedi tervek alapján, egyedi alkatrészekből készülnek – gyakran egyedi 

szerszámok segítségével. Ennek köszönhetően a potenciális tolvaj sem egyben, sem alkatrészenként nem 

tudja könnyen értékesíteni a lopott kerékpárt. Itt jelenik meg a dokkolóállomás is, amelybe érmével 

nyitható lakatok segítségével vannak rögzítve a kerékpárok, amelyekben nincs nyomkövető berendezés. 

Ilyen rendszer a Koppenhágában, a Helsinkiben vagy a Torontoban működő közbringa-hálózat is. 

 

 

A torontoi BiXi 



 

 

 

Harmadik generáció: a high-tech 

A flotta kerékpárjainak darabonkénti bekerülési költsége itt a legnagyobb: 500-tól mintegy 4000 dollárig 

terjedő árakkal számolhatunk. Cserébe azonban a kerékpárok egyedileg követhetők műholdas követési 

rendszer segítségével, valamint olyan dokkolóállomásokon vehetők igénybe, amelyek mobiltelefonos 

fizetési rendszerekkel, vagy ún. okoskártya-rendszerrel is együttműködnek. A második generációval 

szemben itt a díj készpénz helyett a mindig nálunk lévő mobiltelefon, vagy egyszer kiváltandó okoskártya 

használatával egyenlíthető ki. Megjegyzendő, hogy a mobilfizetési rendszerrel összekötött közbringa-

rendszer olcsóbban üzemeltethető, hiszen – mivel már eleve adott rendszert vesz igénybe – nincs szükség 

okoskártya-rendszer kiépítésére, a kártyák legyártására és az azt olvasni képes dokkolók kialakítására. Az 

okoskártyás közbringa-rendszerek Európa minden pontján igen elterjedtek (Párizs, Lyon, Barcelona, hogy 

csak néhányat említsünk), a mobilfizetési rendszer pedig elsősorban a német városokban elterjedt. 

Megjegyzendő, hogy ma már – amikor a KKKR-t a közösségi közlekedés részének tekintik – azok a fizetési 

rendszerek terjednek, amelyeknél a KKKR és a közösségi közlekedés hagyományos alágazatai (busz, 

villamos, metró) ugyanazzal a kártyával vehetők igénybe. 

 

Vélo'v kerékpárok Lyonban 



 

 

 

Negyedik generáció: a jövő dokkolói 

Míg a flotta kerékpárjaiban nem sok változást érzékelhetünk a harmadik generációhoz képest, annál inkább 

a dokkolóállomásokban! A jövő dokkolói már napenergiával működnek: a dokkolóoszlopok tetején 

elhelyezett napkollektor-táblák biztosítják az állomás működéséhez szükséges elektromos energiát – így a 

viszonylag magas kiépítési költség egy része megspórolható az üzemeltetésen. 

 

Citibike New Yorkban, napekollektoros dokkolóval 



 

 

 

Üzemeltetés 

 

A közbringa-rendszerek üzemeltetését tekintve nincs általános érvényű irányelv. A legelterjedtebb 

üzemeltetési módok az alábbiak. 

 Az üzemeltető olyan nonprofit szervezet, amely önkormányzati és/vagy vállalati támogatásban 

részesül. Ilyen például a „Minneapolis Nice Ride”, amelyet a „Nice Ride Minnesota” nevű nonprofit 

szervezet üzemeltet, támogatói között azonban megtalálható a helyi önkormányzat, a Blue Cross 

(egészségbiztosító cég), valamint a Bike Walk Twin Cities nevű, szintén nonprofit szervezet. 

 Az üzemeltető külön erre a célra létrejött vállalat (azaz piaci szereplő). Ilyen például a kanadai BiXi, 

amelynek üzemeltetője (szintén BiXi) Kanada-szerte tart fenn városi KKKR-rendszereket (Toronto, 

Montreal, Ottawa). Ezen kívül a cég más, nem kanadai városok számára is tervez és installál 

közbringa-rendszert, például a londoni „Boris Bikes” az ő munkájuk. 

 A fenntartó és üzemeltető az önkormányzat, avagy egy erre kijelölt önkormányzati tulajdonú cég 

vagy testület. A Boris Bikes – hivatalos nevén Barcalays Cicle Hire – üzemeltetője például a 

Transport for London, amely az angol főváros „BKV-ja”, azaz tömegközlekedési vállalata. Emellett a 

rendszer üzemeltetésének költségeit öt évre jelen tős mértékben felvállalta egy magáncég: a 

Barcalays Bank. Ezért cserébe a rendszer ezen időtartamra a bank nevét hordozza, valamint a 

kerékpárokon és a dokkolókon is megjelenik a cég logója és neve. 

 Az üzemeltető – legyen akár alapítvány, akár vállalat – nonprofit módon, állampolgári 

adományokból és segítséggel tartja fenn a rendszert. Ilyen például a Madison Red Bike, amely 

magánemberek kezdeményezéseként jött létre és amelyet több kerékpárbolt- és szerviz is támogat 

például azzal, hogy az adományként kapott kerékpárok működőképességéről és megfelelő 

felszereltségéről gondoskodik. 



 

 

 

Hogyan vehető igénybe? 

 

A közbringa-rendszerek igénybe vétele – hacsak a Medison Red Bike-hoz hasonlóan nem ingyenesek – 

természetesen pénzbe kerül. A használati díj általában két tényezőből tevődik össze: 

1. Regisztrációs díj vagy éves előfizetési díj: az okoskártya kiváltásának költsége és egyfajta depozit is. 

Akárcsak a bérlet esetében, külön díjszabás vonatkozik a diákokra, a felnőttekre és a nyugdíjasokra, 

valamint egyéni kedvezmények is adhatók. Utóbbira jó példa a denveri B-cycle, amely cégek 

számára kedvezményt ad, amennyiben azok juttatásként B-cycle éves előfizetési díjat adnak 

munkavállalóiknak.  

Az éves előfizetési díj megfizetése legtöbbször magában foglalja az időn alapuló díj kedvezményét is 

(pl. az első 30 perc vagy az első óra ingyenes). 

2. Időn alapuló díj: általában az éves előfizetési díj biztosította kedvezményes igénybevétel lejárta 

(azaz pl. 30 vagy 60 perc) után lép életbe. Lehet perc-alapú, vagy minden megkezdett fél óráért 

fizetendő. 

Az éves előfizetési díj megfizetése (amely általában lehetséges online, átutalással, személyesen az 

ügyfélszolgálaton, vagy egy dokkolóállomásnál bankkártyával) után – a rendszertől függően – a használó a 

dokkolóknál okoskártyája vagy bankkártyája, esetleg mobiltelefonja segítségével eloldja a kerékpárt – a 

rendszer pedig automatikusan számolja fel az eltelt időért esedékes összeget egészen a kerékpár 

visszadokkolásáig. 

A KKKR lényege, hogy egy-egy kerékpárt egy-egy nap alatt minél többen (akár 10 felhasználó) vegyenek 

igénybe, minél több utazás történjen kerékpáronként. ezért egyre elterjedtebb a progresszív díjszabás. 

A jól átgondolt KKKR hatására a város közlekedése alapvetően megváltozik. Ma a személygépkocsikkal 

városban megtett utak túlnyomó többsége nem hosszabb, mint 5 km. Ez tökéletesen kiváltható kerékpárral. 

A KKKR szabadságot ad, és okosan telepített dokkolóállomás-rendszerrel, közös kártyával kitűnően 

kombinálható a közösségi közlekedés többi alágazatával. 



 

 

 

Hol használják? 

 

Ma már talán egyszerűbb a kérdés: hol NEM használják? 

 

 

KKKR-rendszerek a világon (Jelmagyarázat – Zöld kerékpáros: működő rendszer; Kék kérdőjel: tervezett vagy éppen épülő 
rendszer; Piros felkiáltójel: már nem üzemelő rendszer) 

Elsők már itthon sem lehetünk, de lemaradásunkat ledolgozhatjuk! 

A fenti térkép nagyobban: http://goo.gl/maps/fcQpm  

http://goo.gl/maps/fcQpm


 

 

 

Az első miskolci KKKR – még csak látogatóban 

 

A világon jelenleg 4-5 nagy rendszer létezik, a már szinte megszámlálhatatlan városban működő KKKR-ek 

mind ezek valamelyikéhez tartoznak. 

2013. augusztus 31-én Miskolcon a Csepel dokkolóállomása mutatkozik be, ez a Nextbike rendszeréhez 

tartozik. A céget 2004-ben Lipcsében alapították, mára több mint 30 német város mellett összesen a világ 

mintegy 80 városában működik rendszerük, főleg Európában (Ausztria, Lengyelország, Lettország, Svájc, 

Törökország, Ciprus), de még Azerbajdzsánban, Új-Zélandon, sőt, az Egyesült Arab Emirátusban is vannak 

közbringáik. 

Központjuk ma is Lipcsében van, de már az egész világon gyártatnak különböző rendszerelemeket, így 

partnerük a magyar Csepel Zrt. is. 

Itthon a legnagyobb projekt a Bubi lesz, mely immár bizonyosan Nextbike alapon, a Csepel vezetésével 

készül. Első ütemben 75 dokkolóállomáson összesen mintegy 1000 kerékpár lesz igénybe vehető. További 

információ a Bubiról: http://www.bkk.hu/bubi/abubi/ 

 

Záró megjegyzés: 

a KKKR rendszerek sikeres működéséhez fontos az adott város könnyű kerékpározhatósága, az, hogy az 

úthálózat biztonságosan és kerülőutaktól mentesen kerékpározható legyen. 

 

 

 

 

Miskolc, 2013. augusztus 28. 

 

Összeállította: 

Kerékpáros Miskolc Egyesület 

Kunhalmi Zoltán, Paszternák Ádám 

 

Kapcsolat: 

elnok@kerekparosmiskolc.net 

http://www.bkk.hu/bubi/abubi/

