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Előszó 
 

Pályázatomban szeretném megvizsgálni annak a lehetőséget, hogy milyen feltételekkel 

lehetne kialakítani egy olyan alternatív közlekedési eszköz bérlési formát, ahol a 

helyiek, illetve a turisták e-bikeokat, e-rollereket tudnak bérelni (mint, pl. a Mol Bubi 

és Lime), a jelenleg működő hasonló lehetőségeket egy egyszerűen telefonos 

applikációval lehet megoldani, amely bármely okostelefonra letölthető és használatuk 

rendkívül egyszerű. Ez az alternatív közlekedési forma hazánkban és számos európai 

városban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, pályázatomban azt szeretném 

kideríteni, hogy lehet-e ilyet városunkban megvalósítani vagy ennek olyan anyagi 

költségei lehetnek, amik ezt nem teszik lehetővé, hiszen véleményem szerint igény 

bőséggel mutatkozna egy efféle kezdeményezésre városunkban, azt gondolom mind a 

turisták, mind a helyiek részéről e közlekedési eszközök segítségével jóval 

egyszerűbben, időnként gyorsabban és nem mellékesen olcsóbban is. 

Saját tapasztalatom is az, hogy az e-bike-ok, valamint az e-rollerek Szentgotthárdon is 

egyre népszerűbbek, jómagam is leginkább e-rollerrel közlekedem, ami amellett, hogy 

jelenleg nagyon „trendi”, de egyben környezettudatos és a „kisvárosi mivoltunk” miatt 

gyorsan el lehet jutni bárhova a városban. Több iskolástársam is hasonló közlekedési 

formát használ, véleményem szerint azért is népszerű mert szemben az e-bike-okkal, 

egy nagyobb hatótávolságot tudó (20-40 km), 30-40 km/h-ra képes rollert már olyan 

100.000 Ft környékén be lehet szerezni, ezzel szemben egy hasonló e-kerékpár olyan 

300.000 Ft beszerzése 300.000 Ft összegű alsó határra tehető. 

A jelenlegi társadalmunkban a családok élete autók nélkül szinte elképzelhetetlen, ha 

belegondolunk, hogy Szentgotthárd egy nyolcezres kisváros, akkor az autók 

szempontjából is egy-kétezer autó biztosan van a településen, ami számos problémát is 

eredményez. A legfontosabbak közé sorolható a környezetkárosítás és talán az 

embereket a leginkább bosszantó dolgok helyileg, a parkoló helyek hiánya és a 

„gotthárdi csúcsforgalom” (iskolaidőben reggelente, a délelőtti gyári műszak végén, 

illetve 16.00 környékén). 

2022-ben én is jogosítványt szereztem és szerencsére gyakran vezethetem a szüleim 

autóját, de én is tapasztalom, hogy egy reggeli iskolai út autóval van, hogy több időbe 

telik, mint biciklivel vagy rollerrel.  

Összegezve az „e-közlekedési eszközök” egy olyan környezetbarát közlekedési 

eszközök, amelyek jelentősen zöldebb más közlekedési eszközökhöz képest és az 

átlagembernek is megengedhető magas anyagi hozzájárulás nélkül és egyszerűen 

fenntarthatóak. Vizsgálva a lehetőségeket véleményem szerint az e-rollerek (Lime) a 

leginkább megvalósítható és fenntartható közösségi közlekedési forma, ezért 

dolgozatomban főként ezzel szeretnék foglalkozni. 
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Általánosságban az elektromos alternatív közlekedésről 
 

Mostanság elmondható, hogy minden régebbi hagyományos közlekedési eszköznek van 

egy újabb változata, amit a technológiai fejlődésnek köszönhetünk. Legyen szó akár 

kerékpárról, akár rollerről, akár gördeszkáról. A technika fejlődésének köszönhetően az 

utóbbi évtizedben egyre inkább az alternatív, környezettudatos járművek fejlesztése lett 

a fő prioritás. Mivel az üzemanyag készletek végesek, illetve egyre drágábbak, a 

fejlesztők új irányokba indultak el. Számos megoldással próbálkoznak/próbálkoztak, de 

napjainkban leginkább az elektromos megoldások irányába mozdultak el a fejlesztések. 

A fejlesztéseknek hála manapság nagyon jó minőségű, hatótávolságú és viszonylag 

gyors elektromos kerékpárokkal és rollerekkel találkozhatunk az utcákon. Hamar 

felismerték azt is, hogy ezek az alternatív formák könnyen beilleszthetők a közösségi 

közlekedésbe is, így egy applikáció segítségével bárki használhat e-bike-ot vagy e-

rollert, úgy, hogy maximum pár ezer forintot kell kiadni, nem pedig több százezreket, 

arról nem is beszélve, hogy ilyenkor nincs karbantartási költség, veszély a lopástól vagy 

rongálástól, nem kell otthon gondoskodni a megfelelő tárolásról, így ezeket is 

egyszerűen és költséghatékonyan lehet használni. 2022-re már odáig jutottunk, hogy 

szinte minden megyeszékhelyen elérhető a közösségi e-roller és e-bike szolgáltatás. 

Véleményem szerint ennek Szentgotthárdon is lehet létjogosultsága mivel a belvárosban 

az autós közlekedés sokszor körülményes és relatív időigényes, a másik fontos 

szegmens a fiatalok körében is vélhetően népszerű lenne, de mivel ezeken a járműveken 

akár egy felnőtt gyereket is tud szállítani, ezért a családok körében is közkedvelt lehet 

és szintén egy fontos szereplők a városunkba érkező turisták, akik szintén használhatják. 

A wellness hotelben lehet bérelni hasonló eszközöket és ezeket gyakran látni is a 

városban, úgyhogy biztosan népszerű lenne a Szentgotthárdon pihenők körében is, 

mivel így ezekkel az eszközökkel fedezhetik fel a város látnivalóit.  

Az elektromos járművek közül talán a legismertebb a kerékpár, hiszen már évek óta 

elérhetőek az ilyen eszközök. Többségük esetében a hagyományos, láncos meghajtásra 

segít rá az elektromos motor. Vannak olyan típusok, melyek csak tisztán az 

akkumulátort használva is működnek. Az elektromos biciklik lábbal is hajthatók, 

többségében nagy hatótávval (100+ km) rendelkeznek, emellett rendkívül strapabíróak, 

így bérbe adásuk is sokkal kifizetődőbb lehet. Az elektromos kerékpárok legnagyobb 

hátránya az áruk, mivel egy jobb minőségű elektromos eszköz kb. 300.000 Ft-tól 

kezdődik, de a komolyabb márkásabb járművek már autók áraival is vetekszenek.  
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Ezen közlekedési eszközök biztonságos használatának bemutatása, 

ajánlott/szükséges védőfelszerelések 
 

Érdekesség, hogy ezek az eszközök rohamosan fejlődnek, de ezzel párhuzamosan a 

törvényi szabályozás nem követi ezt a trendet. Az e-rollerek törvényi szabályozása ma 

hazánkban nem teljes körűen megoldott kérdés. Az e- roller vezetők számára a 

jogszabályok nem írnak elő kötelezettségeket. Fontos kiemelni, hogy az e-roller 

használók száma folyamatosan nő és ezzel párhuzamosan folyamatosan nő azoknak a 

közúti baleseteknek a számossága is, melyeknek az hasonló rollerek használói az 

okozói, vagy esetleg károsultjai. A problémának két forrása lehet, hiszen az elektromos 

rollert használók nem tudják, hogy milyen szabályok vonatkoznak rájuk. Az autósok 

pedig nem tudják, hogy hogyan kell az ezekre a járművekre tekinteni. Az bizonyos, hogy 

szükséges, hogy jogilag pontosan kategorizálni kell az e-rollereket. 

Érdekesség, hogy igazából olyan egyszerű kérdések sincsenek letisztázva a rollerekkel 

kapcsolatban, mint: 

• mikor használhatjuk 

• hol közlekedhetünk vele 

• van-e hozzá kötelezően előírt védőfelszerelés és egyéb eszköz 

• A közlekedési szabályok vonatkozásában minek minősül egyáltalán. 

A közlekedési jogszabályokból az sem derül ki, hogy egyáltalán járműről van-e szó. Az 

e-bike-ok tekintetében még viszonylag kevesebb probléma van, mivel hasonló a 

kerékpározáshoz, amit a KRESZ szabályoz is. 

A közelmúltban megjelent új elektromos eszközök szabályozása: 

Elektromos roller: 

Használata a KRESZ-ben nem szabályozott, egyetlen jogszabály sem említi, legutóbb 

egy Belügyminisztériumi állásfoglalás segédmotoros kerékpárnak minősítette, így az 

erre vonatkozó szabályoknak kell megfelelni a vezetéséhez. Az elektromos rollereket 

Budapest több részéről már kitiltották. 

Segway típusú járművek: 

Használatuk szintén nem szabályozott, a KRESZ nem tesz említést róluk, azonban 

Budapest sok területén a használatukat már megtiltották. 

Hoverboard, One wheeler, egyéb hasonló eszközök 

A KRESZ jogszabálya nem ismeri, használata nem szabályozott. 
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Ezek a járművek két közös tulajdonsága, melyek a legnagyobb veszélyt is jelentik 

egyben a felhasználókra, a gyorsaság, illetve a hangtalanság. Sajnálatos módon a 

törvényi szabályozás nem tud lépést tartani a technika fejlődésével, ezért ezeknek az 

eszközöknek a használata nem szabályozott, alapvetően a felhasználótól függ, mennyire 

tartja be a józanész szabályait a használatuk során. Éppen ezért fontos szerepet kap 

esetükben a közlekedési erkölcs. Fontos hangsúlyozni, hogy ezen eszközöket használva 

teljesen védtelenek vagyunk más járművekkel való ütközés esetén, a viszonylag 

nagynak mondható sebesség miatt a következmények súlyosak lehetnek. Például, ha 

összeütközünk egy gyalogossal, mindketten súlyos sérüléseket szenvedhetünk, nem 

csak a más járművel történő ütközés lehet veszélyes. A felhasználók közül sokan 

gondolják úgy, hogyha mindenféle védőeszköz használatát tesszük kötelezővé például 

az elektromos rollerekhez, pont a lényegüket vesztik el, hogy bárhol, bármikor 

használhassuk őket, és könnyen, gyorsan elérjük a kívánt úticélunkat, ennek ellenére azt 

gondolom, hogy érdemes számba venni a kockázatokat. Egy elektromos roller 

végsebessége legalább 20 km/óra, ha ekkora sebességgel elesünk, és semmilyen 

védőfelszerelést nem használunk, akkor könnyen szenvedhetünk akár nagyon súlyos 

sérüléseket. Így a legfontosabb bármilyen viszonylag nagy sebességgel haladni képes 

elektromos eszköz használata esetén az odafigyelés, a körültekintéssel való, felelős 

közlekedés, például, ha irányt változtatunk, mindig nézzünk hátra, figyelmesen 

közlekedjünk, illetve mindig gondoljunk arra, hogy bár a jármű lehet gyors, de mi 

védtelenek vagyunk, akárcsak a gyalogosok, kerékpárosok, akiknek nekiütközhetünk. 

Ajánlott védőeszközök: 

Ahogy korábban írtam, jelenleg semmilyen kötelező felszerelés nem vonatkozik az e-

rollerekre, de balesetmegelőzés szempontjából ezek használata akár életet is menthet. 

Ezek a közlekedési eszközök már 25-30 km/h sebességre képesek. Kicsi kerekekkel 

rendelkeznek, rugózásuk és ütés csillapításuk általában nincs. Az egyenetlen 

útszakaszokon (úthibákon, macskakövön, murvás borításon, nedves/csúszós 

útszakaszon) hamar instabillá válnak, egy kátyút egy nem várt akadály komoly balesetet 

eredményezhet. Az egyik legfontosabb (én kötelezővé tenném) védőeszköz a 

bukósisakon, de mellette még ajánlott még kesztyű, térd- ás könyökvédő használata is. 

A kéz az első, amit egy esés alakalmával ösztönösen használ az ember, így ennek a 

sérülése egy esésnél garantált. „csupasz” térd vagy könyök esetén is komoly sérülések 

lehetnek az aszfalttól, burkolattól. Amennyiben a használó visel megfelelő 

protektorokat, a balesetek sérülési kockázatát minimálisra lehet csökkenteni. A legtöbb 

esetben csak egy kellemetlen élmény lesz a végeredmény. A leginkább fontos 

védőeszközök a következők: 

• bukósisak 

• kesztyűk  

• könyék- és térdvédő 
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Példák, ahol ez működik (Budapest, Győr, Szombathely) 
 

A rollerezés és a kerékpározás csökkenti a légkörbe kerülő szén-dioxid 

mennyiségét, enyhíti a zsúfoltságot, és hozzájárul az egészségesebb, 

boldogabb közösségek kialakulásához. Elsőként azt gondolom vegyük 

számon a legelső ilyen széleskörben működő rendszert 

Magyarországon a Mol Bubi szolgáltatást. De mi is valójában a Mol 

Bubi? A MOL Bubi közbringarendszer a BKK közösségi közlekedési szolgáltatása, 

amely az év minden napján 0–24 óráig igénybe vehető, környezettudatos és gyors 

választás a városi közlekedéshez. A MOL Bubit 2014-ben hozták létre azzal a céllal, 

hogy gyors, hatékony és fenntartható közlekedési alternatívát nyújtson a Budapesten 

közlekedők számára. A MOL Bubi az eltelt években a városi közlekedés szerves része 

lett, és a többi közösségi közlekedési móddal is jól kombinálható. A tapasztalatok és a 

visszajelzések alapján 2021-re a szolgáltatás átalakult, amelynek során megújult a 

kerékpár, az infrastruktúra és az árazás is. 

Némi utánajárás és kutatómunka után, számos véleményt elolvasva azt mondhatom, 

hogy abszolút pozitív megítéléssel bír a megújult rendszer, sokkal felhasználó barátabbá 

vált, letisztult, könnyen kezelhető lett az alkalmazás, így gyors és egyszerű a bérlés, de 

nem utolsó szempont az árazás sem, hiszen a Bubi használata  egy hónapra csupán 500 

forint, egy évre 5000, kaució nincs. Ezért cserébe minden bérlés első fél órája ingyenes. 

Aki nem akar bérletet venni, fizethet percalapon, ez esetben egy perc 20 forint. Azt 

gondolom ezek mind kiváló érvek amellett, hogy egy hasonló koncepció itt városunkban 

működne. 

 

 

 

Mi is az a Lime? A Lime app elektromos rollerek és kerékpárok közösségi használatát 

teszi lehetővé. Legfőbb eltérés a fentebb említett Mol Bubi szolgáltatástól, hogy a Lime 

esetében nincs egy fizikai gyűjtőpont, ún. dokk ahová a használat végén el kell 

helyeznünk az eszközt. A dokkoló nélküli megkönnyítik a közösségi közlekedést: 

egyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy bárki eljusson az indulási vagy a célállomására. 

Alapjában e szolgáltatás használata a megjelenése óta változatlan, rendkívül egyszerű, 

csupán az alkalmazásban számra kell vennünk a közelben lévő rollereket, keresni egy 

szabad eszközt, esetlegesen le is foglalni azt, így biztosítva azt, hogy időközben ne 

vigyék el az orrunk elől. Majd ezután a QR-kód beolvasásával aktiváljuk a rollert és már 

ketyegnek is a másodpercek, percek, amikért városonként eltérő árat kell fizetnünk, 

ezért érdemes tájékozódnunk ezekről a használat előtt. Az út megtétele után egy kijelölt 
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zónán belül letehetjük a rollert majd az applikáció segítségével leállítjuk a bérlést és 

meg is érkeztünk a kívánt helyre, ennyire egyszerű a Lime-al az utazás. Személy szerint 

sokkal jövőbe mutatóbbnak, innovatívabbnak gondolom ezt a szolgáltatást és úgy 

vélem, hogy Szentgotthárdon is sokkal nagyobb népszerűségnek örvendene a Lime.  

Győr város esetét nézve is elmondható, hogy abszolút sikersztori a Lime bevezetése a 

városban, az évekig jól működő, de a fejlődő technológiák mellett elavult közbringa 

rendszert a GyőrBike-ot váltotta és azóta is sokkal nagyobb a népszerűsége a 

szolgáltatásnak, legutóbbi ottjártamkor is rengeteg használója volt felfedezhető a 

városban. Szombathelyen nemrég bukkantak fel az első rollereket, de ez esetben sem 

vallottak kudarcot, az újdonság erejével hatott és hatalmas sikert aratott a 

megyeszékhelyünkön. Mi szentgotthárdiak azt gondolom, hogy havonta egyszer 

megfordulunk Szombathelyen akár gépkocsival akár vonattal, utóbbi esetében kiváló 

választás a belvárosba vagy a város egyes pontjaira való eljutáshoz, nem véletlen, hogy 

rengeteg roller állomásozik folyamatosan a vasútállomás környékén.  

Szombathely – Lime rendszer bemutatása 

Dolgozatom megírásához segítséget kaptam Szombathely Sport és Ifjúsági Irodájától is, 

akik ismertették a szombathelyi e-roller kölcsönzést, így ezzel információkkal szeretnék 

szolgálni ahhoz, hogy akár városunkban is kialakulhasson ez a kölcsönzési rendszer. 

Szombathely városát a Lime Technology Kft. kereste meg még az idei év elején, azzal 

a céllal, hogy mikromobilitási járművek (e-roller) kölcsönzési rendszert szeretnének 

kialakítani a vasi megyeszékhelyen. A cég a világ vezető e-roller és e-bike közösségi 

szolgáltatója, amely összeköti az embereket és a helyszíneket világszerte és egy 

egészségesebb, tisztább és élhetőbb település kialakításához járulnak hozzá. A vállalat 

öt kontinensen több mint 200 millió utazáshoz járult hozzá, elektromos rollereket és 

kerékpárokat biztosítva az autózás alternatívájaként. 

Szombathely szerencsés helyzetben volt, mert a főváros mellett több nagyvárosban már 

hosszú ideje működik a rendszer, így a vasi megyeszékhelyen a „gyerekbetegségeket” 

már kijavították (szana-szét hagyott rollerek, járdatorlaszok, tiltott helyen való 

közlekedés, rongálások, lopások, applikáció hiba). A Lime applikáció letölthető a Play 

áruházból vagy az App store-ból is ingyenesen. Eredetileg 63 gyűjtőpontot terveztek a 

rollerek elhelyezésének, de ez a szám 72-re nőtt már, a gyűjtőpontokon összesen 300 db 

elektromos rollert használhatnak a kölcsönzők. Az együttműködésben rögzítették, hogy 

előre meghatározott üzemelési zónát, a mobilitási zónát, a tilos parkoló zónákat, a 

hotspotokat, a lassító zónát/behajtani tilos zónát és a kötelező parkoló zónákat 

alakítanak ki.  

• behajtani tilos zóna: Fő tér területe, 

• parkolni tilos zóna: Újtemető, Csónakázó-tó, Ezredévi park, Kámoni Arborétum, 

Herényi temető, Jewish temető, Brenner park, Potyondi mocsár, Gayer park, 

Szent Márton temető területe, 
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• kötelező parkoló zóna: Derkovits lakótelep (Váci M. u., Bem J. u.; Perintparti 

sétány; Bartók B. krt.; Rohonci u.; Szűrcsapó u. ; Paragvári u.), Joskar-Ola 

lakótelep (Hunyadi J. u.; Károlyi A. u.; Kenyérvíz u.; Mikes K. u.; Barátság u.; 

Szent Márton u.) KISZ lakótelep (Szent Flórián krt.; Perint patak; Szent Gellért 

u.; Jászai M. u.; Budai Nagy Antal u.; Muraszombat u.; Hajdú u.; Rumi u.), Oladi 

lakótelep (Dolgozók u.; Kassák L. u.; Kodály Z. u.; Nagy L. u.; Simon I. u.; 

Kassák L. u.; Bakó J. u.; Faludi F. u.), Stromfeld lakótelep (Verseny u.; Repülők 

útja; Szombathely-Kőszeg vasút; Élmunkás u.) 

• Mobilitási zóna (Petőfi S. u.; Magyar L. u.; Nagykar u.; Sörház u.; Hollán E. u.; 

Kiskar u.; Mátyás király u.; Zrínyi I. u.; Hunyadi J. u.; Szent Márton u.; 

Vörösmarty u.; Szelestey L. u.; Március 15. tér) 

A rendszer lehetőséget ad arra a GPS rendszer segítségével, hogy a tilos zónában, a 

járművek nem használhatók (ki is kapcsolnak), Szombathelyen ilyen helyen a Fő tér 

(Behajtani Tilos Zóna). Szintén a problémák megelőzésére szolgál az, hogy bizonyos 

helyeken nem engedi „csak úgy” otthagyni a járművet, ha ez mégis megtörténik a 

használó tovább fizeti a bérleti díjat ilyen részek: Újtemető, Szombathelyi csónakázó tó, 

Ezredévi park, Kámoni Arborétum, Herény temető, Jewish temető, Brenner park, 

Potyondi mocsár, Gayer park, Szent Márton temető. A gyűjtőpontok használatáért a 

Lime Technology Kft. Szombathely városnak díjat fizet (750.000 Ft), az, hogy 

Szombathely városának milyen egyéb költségei voltak a rendszer kialakításával 

kapcsolatban nem adhattak tájékoztatást.  

A szolgáltatásról az Önkormányzat és a cég együttműködési megállapodást kötött, 

amiben rögzítették a kötelezettségeket. A rendszer működtetését is a cég végzi, így ők 

látják el az e-rollerek begyűjtését, ezzel egy időben az akkumulátorokat is töltését, 

cseréjét. A rongálással kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptam, hogy a szombathelyi 

üzemelés kezdete óta (2022. szeptember 22.) mindössze egy rollerről tudnak, ami úgy 

tűnt, hogy teljesen tönkrement a nem rendeltetésszerű használat miatt, de ezt a járművet 

is meg lehetett javítani, így az is bizonyított, hogy rongálás ellen is jól szuperálnak a 

járművek, a rongálásból keletkezett kár esetén a cég vállalja a helyreállítást, pótlást is.  

A Lime Kft. kötelezettséget vállal a rollerek megfelelő „parkolására” is úgy, hogy a 

járdákon a gyalogosforgalmat, illetve a közös gyalog- és kerékpárutakon a kerékpáros 

forgalmat ne akadályozzák. Ennek érdekében a járdák esetében a 1,5 m hasznos 

szélességet biztosítani kell. Zöldterületeken, gyepesített felületeken nem lehet az 

eszközöket tárolni, amennyiben ilyen előfordul azt ők elszállítják a megfelelő helyre 24 

órán belül, az ilyen negatív tapasztalatokat emailben és telefonon lehet jelezni az 

üzemeltetőnek.  
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Szombathely Lime térképen forrás: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qlG_JnH74E189h0g0nKOSIwPzNilIKM6&ll=47.23244908340774%2C16.
630850115805345&z=13 

 

Vajon van-e létjogosultsága Szentgotthárdon (előnyök, hátrányok, 

veszélyek, lehetőségek 
 

Van-e létjogosultsága egy kisebb városban egy ilyen szolgáltatásnak? Ha egy szóval 

kellene válaszolnom azt mondanám IGEN. Alapvetően az iskolák, oktatási 

intézmények a város szívében találhatóak. Városunkban természetesen a legtöbb lakos 

nem itt, hanem a város egyéb részein él, sokan akár a környező falvakban. De ne csak 

az iskolásokat említsem a munkavállalóknak is reggelente el kell jutniuk a 

munkahelyükre majd onnan haza. Ezeknek a távoknak a megtételére ahogy láthatjuk 

legtöbben az autós közlekedést használják a helyijáratos közösségi közlekedés 

hiányában. Más alternatív közlekedési eszközt jobbára a fiatalabb generáció vesz 

igénybe, de ezeket is jobb időjárás esetén. Tehát már csak a környezet megóvása, a 

dugók elkerülése érdekében is hatalmas lépés lenne egy ilyesfajta rendszer bevezetése 

városban. Azt gondolom, hogy például már említett Lime rendszere rendkívül egyszerű 

és olcsó a felhasználók számára. Hátránya lehet a rendszernek a városban és környékén, 

hogy szükség lenne véleményem szerint zöld, azaz a rollert leparkolható zónákra a 

környező falvakban is, hogy még nagyobb felhasználói réteget elérjünk vele. Pont ez 

lehet egy nagy veszélye a távolságok. Megfelelő számú es hatótávú rollerekre van 

szükség, hogy meglegyen a megfelelő nagyságú lefedettség, azaz ne legyenek nagy 

területek, ahol nincs már roller, míg egyes városrészen felhalmozódnak. De minden 

probléma egy lehetőség, egy megoldásra váró feladat. A szombathelyi példa mutatja, 



11 
 

hogy a rollereknek a szállítására, ellenőrzésére, javítására nem az Önkormányzatot 

terhelné, fontos kérdés, hogy egy kisváros vonzó lehet egy ilyen világot átívelő 

vállalatnak, én ebben is bízom, hogy igen. 

Az biztos, hogy a rendszer kialakítását át kell gondolni, több szereplőt bevonni a 

kialakításba, de én bizakodó vagyok a jövő tekintetében. 

Dolgozatom zárásaként megkaptam a Lime KFT elérhetőségét, bízva abban, hogy 

dolgozatom felkeltette városunk érdeklődését és valaki megkeresi a kapcsolattartót, egy 

egyeztetés céljából. 

 

A Lime Kft.:  

    Név: Irmai Krisztián 

    Telefon: +36 30 904 46 94 

    E-mail: hu.support@li.me 
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Források 

 
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Szentgotth%C3%A1rd_c%C3%ADmere.jpg 

https://gotthard.accenthotels.com/hu/szentgotthard 

https://www.autoklub.hu/minden-amit-az-alternativ-kozlekedesi-eszkozokrol-tudni-erdemes/ű 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20221002/ujabb-mol-bubikat-kapnak-a-budapesti-kerekparosok-

570395 

https://molbubi.hu/hu/ 

https://korona.info.hu/bubi 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lime_Logos-wiki-01.svg 

https://tesztvilag.hu/2015/11/23/szentgotthard-es-ami-mogotte-van/ 

https://hirnavigator.hu/hir/1198321-szentgotthard-szavaz-az-iskloaatvetelrol 

 

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Szentgotth%C3%A1rd_c%C3%ADmere.jpg
https://gotthard.accenthotels.com/hu/szentgotthard
https://www.autoklub.hu/minden-amit-az-alternativ-kozlekedesi-eszkozokrol-tudni-erdemes/ű
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20221002/ujabb-mol-bubikat-kapnak-a-budapesti-kerekparosok-570395
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20221002/ujabb-mol-bubikat-kapnak-a-budapesti-kerekparosok-570395
https://molbubi.hu/hu/
https://korona.info.hu/bubi
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lime_Logos-wiki-01.svg
https://tesztvilag.hu/2015/11/23/szentgotthard-es-ami-mogotte-van/
https://hirnavigator.hu/hir/1198321-szentgotthard-szavaz-az-iskloaatvetelrol
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 Szentgotthárd Széll K. tér – Vajon hamarosan a főteret is elárasztják az e-rollerek? 

Képmelléklet 

 

 

 

 

   

Mol Bubi – Budapest népszerű alternatív közösségi közlekedési eszköze 

Lime e-roller – egyre több hazai városban megtalálhatóak 


