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tartalmakat.
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 KATTINTS!.
A tartalomjegyzék számozott gombjai 
a kívánt tartalomra navigálnak!

Akár ezt a fenti gombot is kipróbálhatod.

05 TARTALOM

 KATTINTS!.
Bármelyik oldalról közvetlenül 
visszatérhetsz a tartalomjegyzékhez, 
ha rákattintassz az oldal rovatfejére.

Ezek 
“E-BIKE PROJECT”, 
“FELHASZNÁLÓKNAK”, vagy 
“SZOLGÁLTATÓKNAK” 
néven szerepelnek, de bármelyikre 
klikkelsz, visszatérsz 
a 06 TARTALOM oldalra.
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Fejlesztési Alap
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A Maketusz E-bike Project 
kézikönyvével a Magyar Kerékpáros 
Turisztikai Szövetség szeretné 
pontosan és egyben bárki számára 
érthetően összefoglalni, hogy 
mit érdemes tudni az elektromos 
rásegítéses kerékpárokról. 

Nyilván fontos a technikai oldal, 
amely több fejezetet tölt meg 
infor mációval, de az olvasóhoz 
mégis az egyedülálló élményt és 
szabadságot szeretnénk köze-
lebb hozni, legyen szó túrázásról, 
szabadidősportról vagy közlekedés-
ről. Ráadásul a nyomatékszen-
zoros e-bike-ok olyanok számára 
is elérhető közelségbe hozzák a 
hegyeket, a természetet, a kerék-
páros túrázást, akik egyébként ki 
sem mozdulnának otthonról, vagy 
túl nagynak tartanák a kihívást. 

Az e-bike-ok, illetve a pedelec 
kerékpárok térhódítása robbanás-
szerű volt a mögöttünk álló évtized-
ben.Egyre népszerűbbek a közle-
kedők és a túrázók körében is. 
Az alpesi országok hegyvidékein 
szabadidős-kölcsönzés céljából 
már szinte kizárólag elektromos 
rásegítéses kerékpárokat tudunk 
bérelni, de sok nagyvárosban is 
átállnak a bike sharing rendszerek 
e-bike-okra. Ha a piaci adatokra 
vagyunk kíváncsiak, érdemes 
megnézni az Európai Kerékpár-
gyártók Szövetségének statiszti-
káit, melyekből jól kirajzolódik a 
növekedés egy 15 éves periódusra 
vonatkoztatva:

Európában 2006-ban 98 000 db 
elektromos rásegítéses biciklit 
adtak el, míg 2016-ban már 
1 667 000-et, amely 10 év alatt 
17-szeres növekedést jelent. Ezután 
még nagyobb volumeneket muta-
tott a termelés: 2019-ig tovább 
duplázódott az eladás, 2020-ra 
pedig túllépte a 4,5 milliós számot. 
A táblázatban együtt láthatóak 
a manuális vezérlésű rásegítést 
alkalmazó e-bike-okra és a pedál- 
vagy nyomatékszenzoros pedele-
cek re vonatkozó eladási adatok is. 
Ugyanakkor meg kell említeni, hogy 
Nyugat-Európában mára (2021. 
vége) a pedelecek uralják a piacot 
és változik a helyzet Ázsiában 
is, ahol a hatalmas számokat a 
közlekedésre használt olcsóbb 
e-bike-ok produkálták, de egyre 
nagyobb teret nyernek a pedál vagy 
nyomatékszen zoros kerékpárok. 

Az Egyesült Államokban kis fázis-
késéssel kezdődött az e-bike 
bumm, de most már a tengeren-
túlon is egyértelmű a tendencia, és 
hasonlóan Európához, az ameri-
kaiak is a minőségi pedelecek 
piacán erősödnek a legnagyobb 
mértékben.

Napjainkban hagyom is egyre 
meghatározóbbak az elektromos 
rásegítéses biciklik, ugyanis ez 
a 4,6 millió darab az összesen 
eladott 22 millió kerékpár több mint 
egyötödét teszi ki. Az egyik vezető 
pedelec rendszer-gyártó, a Bosch 
e-Bike System vezérigazgatója, 
Klaus Fleischer szerint 2025-re az 
összes eladott kerékpár fele elek-
tromos rásegítéses lesz Európában. 
Ha az eladott bringák értékét 
nézzük, már át is billent a mérleg 
nyelve az e-bike-ok javára, hiszen 
a 18,3 milliárd eurós forgalomból 
10,6 milliárdot tettek ki az ilyen 
típusú biciklik. Nyilván teljesen 
mások a számok egyes országokra, 
vagy régiókra bontva, hiszen Svájc 
vagy Ausztria hegyes vidékein már 
darabszámra is több e-bike fogy 
a kerékpárüzletekben, mint hagyo-
mányos kerékpár. 

AZ E-BIKE

BUMM! 
AZ ELEKTROMOS RÁSEGÍTÉSES 
KERÉKPÁROK TÉRHÓDÍTÁSA ÉS TÖRTÉNETE

Kézikönyvünk az információkon túl 
szeretné a híd szerepét is betölteni 
a felhasználók és a vendéglátók 
között. Az első 13 fejezet inkább 
a felhasználóknak, a 14-20. fejezet 
a szolgáltatóknak szól. Fontos 
tisztában lenni vele, hogy a bringás 
turisták mit várnak és várhatnak 
el, ha igénybe vesznek egy szolgál-
tatást. Ugyanakkor a turistáknak is 
körültekintőbben kell tervezni egy 
pedelec-programot, vagy nyaralást, 
hiszen hazánkban a szolgáltató 
szféra még most tanulja,  milyen 
elvárásoknak kell megfelelni.

A kerékpáriparban 
és a kerékpáros tu-
rizmusban a mögöt-
tünk álló évtized 
az e-bike bummról 
szólt Európában, és 
Magyar ország sem 
kivétel, szolgáltatói 
szinten is jól látszik, 
ha a vendégek bérel-
ni akarnak, már a 
pedeleceket keresik. 

“

“

# 01 Európai elektromos rásegítéses kerékpár eladások (1000x darab) 
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# 02 A globális e-bike piac tendenciája, X millió dollár 
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Az e-bike-ok és a hagyományos biciklik összevetése azonban csak a számok 
és a trend miatt érdekes, hiszen a pedelecek nem a hagyományos kerék-
párokat szorítják háttérbe. A közlekedésben sokkal inkább a gépjárműveket 
váltják ki, ugyanis ezekben az években a legtöbben autóról, vagy tömeg-
közlekedésről ültek át e-bike-ra. Az elektromos rásegítéses biciklik bizto-
sítják a megfelelő kényelmet, ugyanakkor garantálják a gyorsaságot és 
kiszámíthatóságot is. 

A turizmusban hasonló a helyzet, nem elsősorban az eddig is rendszeresen 
kerékpáron túrázók ültek át pedelecre, hanem újabb tömegeket sikerült 
bevonzani, hogy bringázva töltsék el a szabadidejüket, vagy nyaralásukat. 
Mivel az e-bike-ok felhasználási lehetőségei folyamatosan bővülnek és 
újabb és újabb tömegek kezdik el használni ezeket a bringákat, a növekedés 
hasonló ütemben folytatódhat egy ideig világszerte. 

Az amerikai piac például nemrég lobbant lángra és 
ha leköveti az Európában zajló folyamatokat, akkor 
az amerikai Mordor Intelligence felmérése szerint 
világviszonylatban 6 éven belül duplázódhat az e-bike 
forgalom:

1989 
Ekkor készül el az első sorozatban gyártott nyugat- 
európai elektromos rásegítésű kerékpár a Hercules 
Electra, mely 20km/h sebességgel képes haladni.

1992
Michael Kutter több éves fejlesztő munkát követően 
sorozatban gyártott pedelec kerékpárt dob piacra, 
ami a “pedal-electric-cycle” elven működik, azaz 
a pedálfordulattól függően segít a motor.

1993
A Yamaha gyártósoráról is legördül az első pedálfor-
dulaton alapuló, azaz pedelec rendszerű kerékpár. 
A PAS-ból néhány év alatt 300 000 db-ot adnak el 
a Távol-Keleten, vagyis ez az első nagyobb sorozat-
ban gyártott pedelec.

A ’90-es évek közepétől kezdenek terjedni 
a lítium-ion akkumulátorok is, melyek 
napjainkban egyeduralkodók a piacon.

Az ezredforduló utáni első évtized második felétől 
kezdenek tömegesen terjedni a pedelec kerékpárok, 
a közép és felső kategóriában már nyomatékszen-
zorral.

2008
Megjelenik a kanadai BionX rendszere, amely 
Európa-szerte is elterjed a pedelec kerékpárokon. 
A hátsó agymotoros kialakításnak köszönhetően 
a BionX fékezés közben képes visszatölteni az akku-
mulátort.

2009
A Magyar tulajdonú Gepida piacra dobja az első 
széria hazai gyártású pedelec kerékpárjait.
2011: A Bosch GMBH beszáll a pedelec üzletágba, 
és két új meghajtást dob piacra, amelyek rögtön 
világszínvonalúakká válnak.

2012
A Bosch megnyitja hazánkban Miskolcon a pedelec 
gyártóüzemét, ezzel hazai dolgozóknak adva munka-
helyet.

2012:
Útjára indul a LithoRec project, ami a Chemetall 
Gmbh tulajdona, és összesen 40 leányvállalattal 
világszerte megkezdődik a Li-Ion akkumulátorok 
újrahasznosítása, amely eddig megoldatlan prob-
léma volt.

2013
A Shimano bemutatja a STEPS elektromos pedelec 
rendszert, és hamarosan fej-fej mellett küzdenek 
a piacvezető pozícióért a Bosch mérnökeivel. Az 
„e-bike bumm” napjainkban is tart.

Napjainkig
Jól látszik, hogy a fejlesztéseket már szinte 
kizárólag a pedelecekre koncentrálják, hiszen nem 
csak Európában, hanem az amerikai, sőt az ázsiai 
piacokon is egyre inkább csak az ilyen e-bike-okat 
keresik. A „gázkaros” megoldások inkább a motor-
kerékpárokra hasonlítanak, ráadásul a jogszabá-
lyok miatt a legtöbb országban csak a pedelecek 
minősülnek kerékpárnak. A fő innovációkat a minél 
nagyobb hatótávolságot és élettartamot biztosító 
akkumulátorok és a rendszerszemlélet jelenti, 
felhasználói és gyártói szinten is. 
A design szempontjából fontos az integráció, azaz 
törekszenek a gyártók arra, hogy a motor és az 
akku mulátor minél inkább „simuljon bele” egy 
letisztult kerékpár vonalaiba.

AZ E-BIKE

BUMM! 
AZ E-BIKE-OK TÖRTÉNETE

ATECHNIKAI FEJLŐDÉST NÉZVE IS JÓL LÁTSZIK, HOGY A MÖGÖTTÜNK ÁLLÓ ÉVTIZEDBEN GYORSULTAK 
FEL AZ ESEMÉNYEK: A XX. SZÁZAD ELEJÉTŐL KEZDVE FELJEGYEZHETÜNK KÜLÖNBÖZŐ ELEKTROMOS 
MEGHAJ TÁSSAL SEGÍTETT JÁRMŰVEKET, KERÉKPÁROKAT IS.

FELHASZNÁLÓKNAKE-BIKE PROJECT
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fordulatszámot, gyorsulást (lassulást) 
és a sebességet, majd a kiválasztott 
üzemmód szerint az elektromotor 
belead még további Wattokat a hajtásba. 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy úgy 
érezzük, mintha teljesen saját erőből 
hajtanánk a bringát, csak éppen erő
sebbek lennénk, gyorsabbak, és ennek 
köszönhetően nagyobb távolságokat 
tudunk leküzdeni. A sportolás élménye 
azonban teljes mértékben megma rad! 
Azok, akik esetleg félnek kicsit a motor
erőtől, nyugodjanak meg, ha megállít
juk a lábunkat, egy pedelec kerékpáron 
nem tud működni a motor és nem tud 
megindulni „magától”. A rásegítés pedig 
maximum 25 km/hig működik.

E-bike vagy pedelec? 
Aki esetleg nem találkozott még 
korszerű ebikeokkal, fontos tudni, 
hogy az úgynevezett pedelecek „csak” 
besegítenek a hajtásba, csak akkor 
működik a maximum 250 Watt névle
ges teljesítményű elektromotor is, ha 
tekerjük a pedált. A nyomatékszenzoros 
pedelecek érzékelik a beleadott erőt, 

Bár az elmúlt évtizedben robbanásszerűen nőtt az elektromos rásegítéses kerékpárok népszerűsége, sokan még 
nincsenek tisztában vele, hogyan is működnek ezek a bringák, mit takar a pedelec-elnevezés, mennyivel haladta 
már túl a technikai fejlődés a régi, segédmotorkerékpárhoz hasonló elven működő e-bike-okat.

MINDEN PEDELEC E-BIKE,
DE NEM MINDEN E-BIKE PEDELEC!

Tisztázzuk a pedelec 
fogalmát?
Az ebike kifejezést gyűjtőnévként 
minden elektromotorral felszerelt 
kerékpárra használjuk, ezek közé tar
toznak a már idejét múlt közlekedési 
eszközök is, ahol gombot kellett nyomo
gatni, vagy „gázkart” húzogatni a motor 
működtetésére. Ezek nem pedelecek 
és napjaink kerékpáriparában már 
nem is erőltetik ezt a vonalat. Olcsóbb 
előállítási költsége miatt Ázsiában még 
eladhatók ezek a bringák. Valamennyire 
igaz ez a pedálszenzoros pedelecekre is, 
ahol a hajtókar forgásának megfelelően 
működik a rásegítés. 

A nyomaték szen zoros pedeleceken 
választható üzem mód általában négyféle 
lehet:

A pedálszenzoros pedelecek hasonlóan 
az elavultabb ebikeok táborát erősí
tik, közlekedési célra alkalmasak, de 
túrázás közben nem adnak a nyomaték
szenzoros bringákhoz hasonló élményt, 
sportolásra pedig alkalmatlanok. 
Európában végül a nyomatékszenzoros 
pedelecek terjedtek el, és a fejlesztések 
is főleg ebben az irányban történnek. 
Gyakorlatilag ma már a köznyelvben 
egyet jelent az ebike és a pedelec. 
Ha kimondjuk, hogy ebike, a legtöbb 
országban mindenki a nyomaték
szen zo ros pedelecekre gondol és a 
hét köz napi szóhasználatban az ebike 
uralkodik.

Ha valaki először ül fel ebikera 
(pedelecre), az első, ami feltűnik majd, 
hogy ezek a bringák gyakorlatilag teljes 
mértékben hagyományos kerékpárként 
viselkednek. 

Egy ilyen gép 
nyergében mindenki 
megtapasztalhatja, 
hogy milyen érzés 
úgy feltekerni az 
emelkedőkön, hogy 
nem okoz gondot 
a feljutás. 
Eközben akár teljes erőből vagy kisebb 
intenzitással is terhelhetjük a pedált, 
a kijelzőn nyomógombbal kiválasztható 
üzemmódtól függően.

1. 
KIKAPCSOLT 
RÁSEGÍTÉS (OFF)
ebben az esetben nem segít be a 
hajtásba az elektromotor, lejtőn, vagy 
haladósabb sík szakaszokon érdemes 
ezt választani, amikor egyébként is 
tudunk haladni 25 km/hval vagy 
gyorsabban. (A pedeleceknél 25 km/hig 
működik az elektromos rásegítés, az 
úgynevezett Spedelec kategóriánál 
45 km/hig, de utóbbinál egyes 
országokban már eltérő jogszabályok 
vonatkoznak.)

2.
MÉRSÉKELT, AVAGY GAZ-
DASÁGOS RÁSEGÍTÉS (ECO): 
ez az üzemmód nemcsak az akku
mulátor számára gazdaságos (bár 
ECOmódban valóban akár 150 kilo
métert is képes megtenni a kerékpár), 
hanem a kerékpározás érzéséből is 
a lehető legtöbbet megtartja. Gyakorla
tilag észrevehetetlen, hogy az általunk 
leadott erő mellett még dolgozik plusz 
50100 Watt, amikor szükséges.

3.
TÚRA/SPORT ÜZEMMÓD: 
A legtöbb pedelec kerékpár progra
mozása szerint már egy markáns 
rásegítést jelent, nem hagy cserben 
az elektromotor akkor sem, ha kemény 
emelkedőre kell feltekerni. Az általunk 
leadott erővel együtt szinte olyan 
gyorsak leszünk felfelé, mint egy kerék
párversenyző.

4.
TURBO/BOOST: 
A „széles mosoly üzemmód”, ebben 
a zónában maximális rásegítést ad a 
kerékpár. Tulajdonképpen csak 
a legmeredekebb emelkedőkön 
érdemes bekapcsolni, ha másképpen 
nem tudunk lépést tartani a többiekkel, 
de ilyenkor már inkább a motor erejét 
érezzük, mint a saját lábunkét. 
Persze – ahogy egyik másik üzemmód
ban sem – ilyenkor se halad a kerékpár 
tekerés nélkül.  

Mivel a pedelec kerékpárok automatikusan segítenek be 
a pedálozásba, végig meghagyják az érzést, hogy saját erőből 
hajtjuk a bringát! A túrák során kiderül, hogy például család
dal kimondottan más így bringázni, hiszen kiegyenlítődnek 
az erőkülönbségek az emelkedőkön. Ha egy nagyobb társaság 
kerekedik fel túrázni, akkor is nagy segítség a pedelechajtás, 
hiszen a fizikális különbségek hamar kiütköznek: valaki még 
vígan pörget az emelkedőn, miközben mások már azon gon
dolkoznak, hogy leszállnak a kerékpárról. Az ebike megoldja 
a dolgot. 
Idősebb túrázóknak fizikai kondíciójuk miatt jelenthetnek 
esetleg leküzdhetetlen kihívást a meredek emelkedők, ezért 
a pedelecek új perspektívákat nyitnak meg a szabadidő 
eltöltésében. 

A pedelecek már a legtöbb eddig is létező kerékpár kate
góriában elterjedtek, a városi és túrabringák, a mountain 
bikeok és az országúti gépek világában is találkozhatunk 
elektromos rásegítéses modellekkel. 

A fejlesztések jelenleg két fő irányban haladnak, egyrészt 
minél inkább „észrevehetetlen” maradjon a külső szem 
számára, hogy ebikeot lát, a motoregység és az akkumu
látor minél inkább belesimuljon egy hagyományos kerékpár 
vonalaiba, továbbá minél könnyebb maradjon a kerékpár. 
A másik oldalon a gyártók mégis megpróbálják minél jobban 
növelni az akkumulátorok kapacitását, hogy nőjön az egy 
töltéssel megtehető kilométerek száma. Illetve az akkumu
látorok töltési idejét is próbálják csökkenteni.

Kiegyenlítődnek 
az erőkülönbségek

Az akkumulátorok évről-évre 
egyre izmosabbak

FELHASZNÁLÓKNAKE-BIKE PROJECT
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Csakhogy a rásegítéssel 
olyan tempót élhetünk 
át,  amilyenre egyébként 
nem lennénk képesek. 
Főleg az emelkedőkön!  

Ez adja a már említett tökéletes 
szabadságot, hiszen a fáradtság, 
a szenvedés nem vonja el figyelmünket 
a táj szépségeiről, csoportban tekerve 
marad bennünk szufla beszélgetni 
a túratársakkal. Egy nagyobb társaság 
is viszonylag együtt tud tekerni, hiszen 
az elektromos asszisztencia kiegyen líti 
a fizikális különbségeket. Az első 
próbák után még azok is rájönnek, 
hogy szívesen túráznának ebike
okkal, akiket korábban visszatartott 
a feltételezés, miszerint nem bizo
nyulhat akár intenzív testmozgásnak 
az ilyenfajta túrázás.

Tökéletes szabadság 
a természetben, amikor 
elsősorban az élmény és 
nem a teljesítmény kerül 
előtérbe a kerékpár 
nyergében – a tömegek 
ezt várják egy kerékpár-
túrától.

Az e-bike

élmény!

Ugyanez persze akkor is igaz, ha egyedül 
indulunk útnak. Sokkal egyszerűbben 
megfogalmazva: Nem olyan gyorsan 
megyünk, ahogy bírunk, hanem ahogy 
akarunk. Ezért inkább túrázás a pedelec 
kerékpár nyergében töltött testmozgás, 
mint teljesítménycentrikus sportolás.

Egy klasszikus kerékpártúrán amikor 
meredek emelkedőhöz érkezik egy 
társaság, többnyire szétszakad a sor, 
mindenki elcsendesedik, inkább 
a levegővételre koncentrál. Ebike 
nyergében ilyenkor sem vagyunk 
kénytelenek „vörös zónába” kergetni 
a pulzust. Mintha csak gyalogosan 
túráznánk, marad szuflánk beszélgetni, 
szépen egymás mellett haladva. Marad 
erő észrevenni a táj apróbb szépségeit, 
teljesebb lesz a felfedezés élménye is. 

FELHASZNÁLÓKNAKE-BIKE PROJECT

Amikor arról beszélünk, miben adhat 
többet egy elektromos rásegítéses – 
pedelec – kerékpár a hagyományos 
bringáknál, első megközelítésben 
felejtsük el a műszaki adatokat és 
egyéb paramétereket. A legfontosabb 
jellemzőjük: ezek a modern ebikeok 
csakis emberi meghajtással működnek, 
és az előre haladáshoz – választott 
üzemmódtól függően – csak hozzáad
nak bizonyos mértékű segítséget 
az elektromotor. Vagyis a lábainkat egy 
pedelecen is megdolgoztatjuk, elfára
dunk, akár több ezer kalóriát égetünk 
el. Korunk, testsúlyunk, gyengébb 
fizikai állapotunk miatt hagyományos 
kerékpáron a legnagyobb félelmünk, 
hogy kínkeservessé váljon a meredek 
emelkedőkre való feljutás. 
Nos ebikekal ez biztosan nem fog 
megtörténni, az elektromos asszisz
tencia ugyanis pont annyit segít majd, 
hogy ne kelljen feladnunk.

Sokan, akik először ülnek modern 
ebike nyergébe, meglepődnek, hogy 
a pedelec kerékpárokat ugyanúgy 
hajtani kell, mint a hagyományos 
bringákat, és ezek a gépek ugyanúgy 
garantálják a testmozgás élményét, 
mint a klasszikus kétkerekűk. 
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hogy éves szinten hogyan alakul a 
képlet. Kijöhet például, hogy heten te 
többször (mondjuk háromszor), lakó
helyünk környékén tekernénk ki  
a termé szetbe, márciustól novemberig 
rend szeresen, de alkalman ként télen is. 
Ebben az esetben éves szinten már több 
mint százszor nyeregbe pattanunk, 
ami a legkedvezőbb kölcsönzési árakat 
nézve is egy év alatt kiadja egy alap
szintű nyomatékszenzo ros pedelec árát 
(szabadidős célra ne is gondolkozzunk 
fejletlenebb technikában).

A másik szélsőség,ha csak akkor 
brin  gázunk, ha elutazunk valahová 
hétvégére. Ha ilyen alkalom mondjuk 
havonta egyszerkétszer adódik szezon
ban, akkor még magasabb (az európai 
átlag 3545 EUR/alkalom) kölcsönzési 
díjakkal számolva is kijön, hogy évente 
maximum 150 000 forintot adnánk ki 
pedeleckerékpározásra, vagyis kb. 
45 évig költenénk annyit, mint egy új 
nyomatékszenzoros ebike ára.

A kölcsönzés az egyik oldalonkomoly 
kényelmet jelent, nem kell hurcolászni 
az autóval (esetleg repülővel) a kerék
pár(oka)t, megússzuk a pakolást, 
karbantartást, tárolást, ráadásul az adott 
helyen olyan bringát választhatunk 
kölcsönzőben, ami a célnak megfelel. 
A kölcsönzés mellé gyakran kapcsolódik 

túravezetőszolgáltatás, ami előny lehet, 
ha ismeretlen vidéken járunk, vagy 
további társaságra vágyunk. Nyugat
Európában azokon a vidékeken, ahol 
népszerű a kerékpározás, nagy eséllyel 
találunk kölcsönözhető pedele cet, de 
már Magyarországon is felfutó ban van 
ez a szolgáltatás. Például a Balaton, vagy 
Budapest környékén biztosan tudunk 
bérelni, csak arra kell még figyelni, hogy 

Ha mindennapi közlekedésünket kiváltó 
alternatíva az ebike, nem is kérdés, 
hogy érdemes megvenni. Bár léteznek 
kedvező árú „biciklízing” megoldások, 
de mindennapi használat esetén 
a legjobb, ha pontosan olyan eszközt 
választunk, amely megfelel az elképze
léneinknek, esetleg alakítunk rajta 
az ízlésünknek megfelelően. 

Az ebike sokak számára áthidalja 
azokat a kényelmetlenségeket, ami 
hagyományos bringánál fennállhat 
(emelkedők leküzdése, izzadás miatt 
nehéz jó öltözéket választani, eset leg 
lassúság stb.). Ugyanakkor az év jelen
tős részében az elektromos ráse gí té
ses kerékpár kiválthatja az autós vagy 
tömegközlekedést. Tehát ha a nagy
ság rendileg félmillió forintos vétel árat 
nézzük és megtehetjük, mindenképpen 
érdemes beruházni. Ráadásul – ha jól 
választunk – kapunk mellékesen egy 
nagyszerű szabadidős/sporteszközt is, 
amivel hétvégén felfedezhetjük a termé
szetet, vagy túrákat tervezhetünk.

A bonyolultabb matematika akkor 
kezdődik, ha szabadidős célra szeret
nénk pedelec kerékpárt vásárolni. 
Először pontosan kell látni a szokásain
kat. Milyen jellegű bringázások jöhetnek 
szóba, milyen gyakran és hol? 
Érdemes akár átláthatóan összeírni, 

A minőségi e-bike-ok magas ára miatt – ha nem elsősorban közlekedésre használjuk 
őket – felmerülhet, hogy érdemes-e megvásárolni szabadidős célra, vagy ésszerű opció 
lehet a bérlés. Cikkünkben matekozunk is kicsit.

ahol nem, akkor plusz macera kikölcsö
nözni a kerékpárt és még vissza is vinni 
a kölcsön zőbe. Szintén a saját bringa 
mellett egy érv, hogy azt teljesen saját 
igényeink szerint alakíthatjuk, meg
szokjuk a beállításokat és pont azokat 
a kiegészítőket szerelhetjük rá, amiket 
szeretnénk.

milyen minőségű ebikeot kínálnak. 
Könnyen előfordulhat, hogy az olcsó ár 
silány eszközt takar, ami semmire se jó. 
Nagyságrendileg itthon is 10 000
20 000 Ft/nap áron adják a komoly 

gépeket túravezetéssel, vagy anélkül. 
A másik oldalon az szólhat az ebike 
kölcsönzés ellen, hogy mégsem 
minden hol tudunk kölcsönözni 
helyben. Ha olyan vidékre megyünk, 

Összefoglalva 

A legjobb tanács, amit adhatunk, hogy 
minél részletesebben próbáljuk fel tér
ké pezni a saját szokásainkat és ennek 
megfelelően döntsünk, konkrét számok 
alapján. Kinek a vásárlás, kinek az 
ebike bérlés lehet a jó döntés, s nyilván 
ott a köztes út: minőségi hagyományos 
saját bringánk mellett kölcsönzünk 
időnként pedelec et az élmény kedvéért.

 VÁSÁRLÁS. 
 BÉRLÉS?. 

 VAGY
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E-BIKE KONTRA ROBOGÓ
Az e-bike-okat nyilván a hagyományos bringákkal és 
a robogókkal érdemes párba állítani, amikor arról 
döntünk, milyen „járművet” válasszunk. A robogók-
kal való összevetésben valóban „csak” járművekről 
beszélünk. Akinél így merül fel a kérdés, az való-
színű leg közlekedésre kívánja használni az elektro-
mos rásegítéses bringát. Egy e-bike fő előnyei 
a robogóval szemben, hogy egyszerűbben mozgat-
ható, felvihetjük lakásba, vagy munkahelyünk 
folyosójára is, a városban olyan helyekre is bejutunk 
a nyeregben ülve, ahová robogóval sem. 

Nyilván az üzemeltetés is sokkal egyszerűbb, mini-
mális energiaigénnyel egy konnektorról tölthető, 
és az irányítása is pont olyan könnyed, mint egy 
hagyományos kerékpáré. Sokaknál fontos előnyként 
jelentkezhet, hogy egy pedelec e-bike-ot teker ve 
azért mégis megmarad a mozgás élménye, hason-
lóan egy hagyományos bringához, a modern 
nyomaték szenzoros pedelecek pedig új perspek-
tívákat nyit meg a túrázás, sportolás felé is, ami egy 
robogónál elképzelhetetlen. Hátrány lehet a robogó-
hoz képest, hogy az európai szabványok szerint 
készült pedelec-kerékpárok csak 25 km/h-ig adnak 
rásegítést (a 45 km/h-ig dolgozó S-pedelec már egy 
másik szabvány, ami több országban rendszám-
köteles). „Száguldozni” tehát nem lehet egy pedelec 
bringával, ugyanakkor a gyakorlatban belvárosi 
közlekedésben nem sokat nyerünk a 25 km/h feletti 
tempóval. 

További komoly hátrány az elektromos rásegítéses 
kerékpárok ára, főleg ha a használtpiacon kapható 
robogókra gondolunk. Utóbbiak ugyanis már abszo-
lút értékben olcsóbbak, mint az e-bike-ok, ráadásul 
kevésbé érhet minket kellemetlen meglepetés az 
akkumulátort tekintve. 

AZ ELEKTROMOS RÁSEGÍTÉSES KERÉKPÁR KIVÁ LASZ TÁSÁNÁL AZ ELSŐ KÉRDÉS, HOGY EGYÁL TALÁN 
E-BIKE-OT ÉRDEMES-E VÁSÁ ROLNUNK. EZUTÁN KÖVETKEZIK A TOVÁBBI DILEMMA: UGYANIS KÖZEL 
ANNYI FÉLÉT TALÁLUNK A PIACON, AHÁNY HAGYO MÁNYOS KERÉKPÁR- KATE GÓRIA LÉTEZIK.

át fogják érezni a pedelecek nagyszerűségét, hiszen 
20-25 km/h-ig síkon önerőből sem kell tennünk túl 
nagy erőfeszítést a haladáshoz. Azoknak sem érdemes 
magyarázni, miért jó az e-bike, akik túl kötött elvek 
szerint élnek, és ragaszkodnak hozzá, hogy a kerék-
pározás egyet jelent a kizárólag önerőből tekeréssel. 

Városi közlekedésben pedig azoknak érdemes még 
mérlegelni, akik rendszeresen hagyják őrizetlenül 
a bringát kockázatos helyeken, hiszen egy több száz-
ezer forintot érő kétkerekű vonzó lehet a tolvajoknak. 
Itt azonban elfogynak az ellenérvek, a továbbiakban 
inkább azt taglalnánk, kinek, milyen pedelecet érde-
mes választani.

Használt e-bike-ot inkább csak szaküzletben érdemes 
vásárolni, ahol nem vernek át minket például az akku-
mulátor állapotával kapcsolatban. Utóbbit egy kéz 
között gazdát cserélő e-bike-nál nehéz megvizsgálni. 
Ha nincs szerencsénk, egy új akkumulátor beszerzése 
több százezres plusz költséget jelenthet. 

E-BIKE VAGY HAGYOMÁNYOS 
KERÉKPÁR?
Akik ezeket a sorokat olvassák, valószínűleg a hagyo-
mányos bringákkal szokták összevetni a pedeleceket. 
Kezdjük az összehasonlítást az „ellenkező irányból”, 
vagyis kinek nem érdemes e-bike-ot vásárolnia. 
A 25 km/h-s rásegítési limit miatt azok, akik szinte 
kizárólag sík terepen tekernek, nem biztos, hogy 

 ELEKTROMOS. 
 RÁSEGÍTÉSES.
 KERÉKPÁRT?.VÁLASSZ HOGYAN 
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PEDELEC KATEGÓRIÁK
Többféleképpen kategorizálhatjuk az elektromos 
rásegítéses bringákat. Eleve fontos hangsúlyozni, 
hogy ebben az írásban már csak pedelecekről 
beszélünk, a „gázkaros”, vagyis manuálisan működ-
tethető e-bike-okat a KRESZ vagy egyéb szabályo-
zások szerint sem sorolhatjuk a kerékpárok közé. 
A pedálszenzoros pedelecek jelentik a következő 
lépcsőt az e-bike evolúcióban. A rásegítés itt a 
pedálozással szinkronban alakul, dinamikája még 
nem követi erőfeszítéseinket. Közlekedésre megfe-
lelnek ezek a kerékpárok, de ha a bringázás eredeti 
élményét is keressük, akkor a nyomatékszenzoros 
pedelecek közül kell választanunk.

A pedeleceket csoportosíthatjuk a meghajtás 
szerint, így a két fő csoport a középmotoros és az 
agymotoros konstrukciók. Mindkét fajtából létezik 
alap, közép és felső kategória, nem „jobb” egyik a 
másiknál. A piacon több középmotoros megoldással 
találkozunk, és a legnagyobb gyártók is főleg ilyen 
irányba fejlesztenek, nem véletlenül. A középmoto-
ros konstrukciók talán a legmegbízhatóbbak, üze-
meltetés szempontjából is nagyon egyszerűek, és 
a teljesítményük is általában nagyobb az agy-
motoros verzióknál. Ráadásul a kerékpár súly-
elosztása szempontjából is ez az ideális elrendezés. 
Az agymotoros konstrukciók városi, túra és moun-
tain bike kategóriákban egyre ritkábbak, korábban 
egyik előnyük a visszatöltés lehetősége volt.
(Akkumulátor ugyebár csak úgy tölthető vissza, ha 
az ehhez szükséges energiát a forgó kerék szolgál-
tatja.) Napjainkban agymotoros rásegítést inkább 
országúti bringáknál használnak, aminek egyszerű 
az oka: viszonylag könnyű a rendszer egy hasonló 
árú középmotoroshoz képest. Vagyis agymotorban 
országútisoknak érdemes gondolkozni, akiknek 
nincs szükségük hatalmas plusz teljesítményre 
és az is fontos, hogy a kerékpárról ne ordítson 
messziről elektromos rásegítéses mivolta. Egy olyan 
országúti pedelec, ahol agymotort alkalmaznak, 
az akkumulátor pedig szépen a vázba illeszkedik, 
ránézésre nem is nagyon különbözik egy hagyo-
má  nyos kerékpártól. Meghajtást tekintve tehát 
általánosságban elmondható, hogy legtöbb esetben 
középmotoros bringát érdemes választani.

Az akkumulátor elhelyezkedése szempontjából is 
különböznek a pedelecek. A drágább modelleknél 
már törekszenek a rejtett akkumulátor megoldás-
ra, amikor a vázba simul ez az elem. Valóban ez a 
legesztétikusabb elrendezés, de érdemes figyelni 
rá, hogy az akkumulátort könnyen ki tudjuk venni a 
bringából, mert vizes tisztításnál nem szeren csés, 
ha nem tudunk könnyen hozzáférni az érintkezési 
pontokhoz. Az első kulacstartó helyén a váz von-
alából kimagasló akkumulátorok már inkább csak 
alap- és középkategóriában jellem zőek. Semmi 
hátrányuk nincs azonban, hacsak az nem, hogy 
elveszik a helyet egy kulacstartótól. Egyébként köny-

Túra pedelecek
Innentől kezdve már csakis a korszerűbb nyomaték-
szenzoros pedelecekről beszélünk és a klasszikus 
csomagos kerékpártúrákhoz számos pedelec modell 
közül választhatunk, ekkor azonban a városi e-bike-
okhoz képest már jobban oda kell figyelni egyes para-
méterekre. 

Fontos például a hatótáv. Ha aszfalton 100 kilométer 
fölötti túrákat (terepen, erdei utakon ugyanez kb. 60 km-
nek felel meg) szeretnénk abszolválni folyamato san, 
erősebb üzemmódban használva a rásegítést, szük-
ségünk lesz komolyabb akkumulátorral működő 
rend szerre. Az alsó-középkategóriás pedelecek itt már 
elvérezhetnek. 
Figyelembe kell azt is venni, hogy az esetleges nehéz 
csomagok is tovább növelik az amúgy sem könnyű 
kerékpár és a bringás össztöme gét. Emiatt nagyobb 
motorerőre is szükség lehet. 
A komolyabb túra-pedelecek már olyan árkategóriát 
képviselnek, hogy a nevesebb gyártók nem enged-
hetik meg maguknak a silány minőségű alkatrészek 
használatát, a specifikációt így már nem annyira 
érdemes töviről-hegyire kivesézni. Mindenesetre 
a minőségi (lehetőség szerint Shimano közép-
kategória) tárcsafék meglététéről győződjünk meg. 

Ha az első komolyabb pedelecünk vásárlása előtt 
állunk, akkor nem gondolnánk, mennyire fontos egy 
igazán jó kitámasztó felszerelése, pláne egy időnként 
csomagokkal megpakolt e-bike esetében. 
Magyará zatként kezdjünk el számolni: 25 kg a kerék-
pár, 20 kg málhával – messze nem ugyanaz, mint egy 
14 kilós cross/trekking, amit elbír bármilyen kitámasz-
tó. Falnak és egyéb tereptárgynak támasztani egy 
igazán nehéz bringát pedig macerás. Ezért figyeljünk 
oda nagyon erre az alkatrészre. 
Ha tehát komolyan gondoljuk a túrázást, ebben 
a kategóriában már mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni 
egy jó bringáért, nagyjából 1 000 000 Ft környékén. 

Pedelec city bike-ok
A városi elektromos rásegítéses kerékpárokat álta-
lában azok választják, akiknek alapvetően a városi 
közlekedés a céljuk a kerékpárral. 

A modern pedelec rendszerek közül a legegysze-
rűbbek (legolcsóbbak) is tökéletesen teljesíti azokat 
a funkciókat, melyekre szükségünk van a városi 
forgalomban: különböző erősségű programmódok, 
emelkedőkön használva is minimum 60-70 kilo-
méteres hatótáv egy feltöltéssel, megbízható 
működés hosszú távon. 

Példaként ilyen a Bosch Active Line szériája. A 6-700 
000 Ft-os belépő ár mellett már csak arra figyeljünk, 
hogy fel van-e szerelve azokkal a városi kiegészítők-
kel, amire vágyunk: világítás, sárvédők, csomagtartó, 
kitámasztó. 
Persze lehet fokozni az extra felszereltségeket, a 
designt, komolyabb rendszerben is gondolkozhatunk, 
pénztárcától függően. 

nyen eltávolíthatók, praktikusak. A harmadik fő 
csoportot a csomagtartó alá helyezett akkumu-
látorok képviselik, ezeket főleg trekking, túrakerék-
párokon figyelhetjük meg. Ha alapfelszereltség 
a csomagtartó, teljesen logikus ez az elhelyezés, 
ráadásul a vázon marad hely két kulacsnak is. 
Találkozhatunk olyan pedelecekkel is, melyekre 
opcionális plusz akkumulátort szerelhetünk fel, 
például kulacstartó helyére. Ebben a kérdésben 
könnyen meghozhatjuk a logikus döntést, ha tud-
juk, hogyan használjuk majd leendő bringánkat. 

A pedeleceket – a hagyo má nyos 
kerékpárokhoz hasonlóan – a fel-
hasz  nálási terület szerint érdemes 
katego rizálni, és ennek megfelelően 
megtalálni a nekünk való modellt. 
Elektromos rásegítéssel is választ-
hatunk városi vagy túrakerék párt, 
mountain bike-ot, és országútit is. 
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Országúti és gravel e-bike-ok: 
Akárcsak a hagyományos társaik esetében, a pedelec 
országútikat tekintve is ádáz küzdelem dúl a gyártók 
között, hogy ki rukkol elő könnyebb és sportosabb 
vonalvezetésű bringával. Ez nem mindig válik az egyéb 
funkciók teljesítésének javára. Ugyanakkor valóban 
ebben a kategóriában számít leginkább a tömeg, 
hiszen a 25 km/h-s limit miatt az országúti pedelece-
ket a bringázás jelentős részében rásegítés nélkül 
tekerjük, mivel síkon önerőből is könnyedén hajtunk 
30 km/h körül. Országúti e-bike-oknál természetesen 
a meredek emelkedőkön kap nagy szerepet az elektro-
motor. 
Fontos lehet tehát, hogy olyan rendszerrel legyen 
szerelve a bringa, aminek nincs belső ellenállása 
tekerés közben, ha nem használjuk a rásegítést. 

Az agymotoros modellek tekerés közben nem hátrál-
tatnak és a középmotoros rendszerek között is van 
olyan – például a német Fazua – ahol kiküszöbölték 
ezt a problémát. Akadnak viszont olyan középmoto-
ros megoldások, ahol – ha csak észrevehetetlenül 
minimálisan is – de hátráltat a bolygómű a tekerés-
ben. Számos kerékpárgyártó az országúti e-bike-ját 
közösen fejleszti a pedelec rendszer gyártójával, és 
nagyon fejlett megoldások születnek, ezért itt a leg-
nehezebb általános vásárlási tanácsot adni. t

tömeg. Könnyen előfordulhat, hogy a pedelec moun-
tain bike a karbon váz helyett egy ugyanolyan jól 
működő alumínium vázzal nehezebb, de ugyanolyan 
jól működő váltórendszerrel, nehezebb és jobban 
működő fékrendszerrel nem drágább, mint egy 
könnyű hagyományos mountain bike. Ezen a ponton 
a vásárlónak azt kell eldönteni, hogy a terepen átélt 
élmény a fontosabb számára, vagy a szikár sporttel-
jesítmény… 

A nagyobb rugóutas rásegítés nélküli all-mountain/
enduro kerékpárokkal szinte versenyzői, de minimum 
sportoló kondi kell ahhoz, hogy terepen, meredek 
emelkedőkön ne legyen szenvedés a felfelé haladás. 
Egy 24 kg-os e-bike fullyval ez sportos élmény. 
Amikor e-mountain bike-ot választunk, azt kell látni, 
hogy kevésbé számítanak a grammok, mint egy adott 
alkatrésznek köszönhető egyéb előnyök, hiszen a 
grammok okozta hátrányt kompenzálja az elektromo-
tor. Így e-mountain bike esetében nyugodtan gon-
dolkozhatunk össztelósban, nagyobb rugóútban, 
hiszen fel fogunk jutni az emelkedőkre, csak éppen 
biztonságosabb és kényelmesebb lesz az előre 
haladás, így a sportolás élménye is teljesebb lehet. 

Mountain bike-ok 
elektromos rásegítéssel

Pont ugyanolyan sok alkategóriát különböztetünk 
meg, mint a hagyományos mountain bike-ok között. 
Az ár szempontjából szeretnénk felhívni a figyel-
met egy érdekességre. Kezdjük azzal, hogy ha 
alapul veszünk egy hagyományos hegyikerékpárt, 
nagyságrendileg félmillió forintot hozzáadva kapjuk 
meg az elektromos rásegítéses változatot. Vagyis 
ha rásegítés nélkül egy 2-300 000 forintos hobbi-
kerékpár az ideális számunkra, akkor relatíve óriási 
különbséget jelent árban egy 7-800 000 forintos 
pedelec. Ha viszont kemény terepeken jól felszerelt 
összteleszkópos mountain bike-ot nyúzunk, akkor 
százalékosan egyre kisebbek a különbségek. 

Például egy 1 000 000 forintos hegyi -
kerékpár 1 500 000 forintos pedelec 
„párja”, már „csak” másfélszer 
annyi ba kerül. És itt következik az 
elején említett érdekesség. 

A hagyományos mountain bike-oknál egymillió forint 
felett a finomabb csillapítás mellett már főleg csak 
a könnyebb alkatrészek növelik az árat, hiszen egy 
12 kg-os bringával hatékonyabban sportolhatunk, 
mint egy 14 kg-ossal. A pedelec mountain bike-ok-
nál ezek a különbségek a gyakorlatban értelmüket 
veszítik: mindegy, hogy 22-, vagy 24 kg az össz- Így nemcsak biztonságosabb, de élménydúsabb lesz 

a lejtmenet. Aki rendszeresen használ hagyományos 
és pedelec mountain bike-ot is, tudja, hogy a pedelec 
nyergében gazdaságos (ECO) rásegítéssel kb. hason-
ló érzés feltekerni egy emelkedőn, mint egy könnyű 
hagyományos cross country sport géppel. Lefelé 
viszont ég és föld lehet a különbség egy all mountain/
enduro pedelec javára. A konklúzió tehát az, hogy 
minél többet áldozunk egy mountain bike-ra (és nem 
a számokban kifejezhető sportteljesítmény a cél, 
hanem a természetben sportolás élménye) annál 
inkább érdemes elektromos rásegítéses mountain 
bike-ban gondolkozni. 

A hagyományos kerékpár kategóriákat jól ismerők 
számára talán feltűnt, hogy kimaradt a cross 
trekking kategória. Ennek az oka, hogy a pedelecek 
között nincs is nagyon létjogosultsága. Eredetileg 
a cross kerékpárok átmenetet képeznek a túrabringák 
és a mountain bike-ok között, a kevésbé ballonos, 
általában futóéles gumival kisebb a gördülési ellen-
állás aszfalton, mint egy mountain bike esetében, 
tehát gyorsabbak. A pedelecek világában ezt a kis 
különbséget bőven kompenzálja az elektromos 
rásegítés, tehát aki a hagyományos kategóriák közül 
cross trekkinget választana, elektromos rásegí-
téssel nyugodtan döntsön egy túrahasználatra szánt 
merevfarú e-mountain bike mellett. 

Érdemes ballonosabb, úgynevezett pluszos gumikat választani, hiszen hiába nehe-
zebbek és nagyobb a gördülési ellenállásuk, alacsonyabb nyomással használhatjuk 
őket, nagyobb felületen érintkeznek a talajjal, sokkal jobb lesz a kanyarstabilitás.
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mondja meg, milyen állapotban van az akksi, ha nincs 
szerencsénk, többszázezer forintért cserélhetjük a 
vásárlást követően. 

3. 
Hazánkban a pedelec kerékpárok állami támogatása 
egy olyan hullámot is elindított, hogy áruházakban, 
nem kerékpárokra szakosodott üzletekben is előszere-
tettel ráálltak az olcsóbb modellekre. A bökkenő annyi, 
hogy ezeken a helyeken általában nem rendelkeznek 
szakszervizzel, még egy egyszerű szoftverfrissítést 
sem tudnak elvégezni. Garanciális probléma esetén 
jó eséllyel csak a forgalmazóhoz tudják visszaküldeni 
a kerékpárt a legapróbb helyben orvosolható hibával 
is. Ez több hónap átfutást jelenthet rossz esetben. Ha 
garancián kívül próbálja megoldani a beavatkozást a 
tulajdonos, ugorhat a garancia… 

A komolyabb nyomatékszenzoros pedelec kerék-
párok vásárlásakor tehát nem érdemes kockáztatni, 
mert – bár ki lehet fogni nagyon kecsegtető alkalmi 
vételeket – hosszú távon egy megbízható szaküzlet 
jelent garanciát arra, hogy okosan költöttük el a nem 
kevés pénzt.

„E-BIKE-OT AZ E-BIKE BOLTBÓL” 
MIÉRT? 

Komolyabb kerékpárboltokban már nagy hangsúlyt 
fektetnek az Európa-szerte óriási teret hódító 
nyoma tékszenzoros pedelec kerékpárok árusítására 
és szervizelésére. Nem véletlenül, hiszen ezek 
az e-bike-ok hasonlítanak felhasználási területüket 
tekintve leginkább a hagyományos kerékpárokhoz, 
nyergükben ülve a kifinomult rásegítő rendszer nek 
köszönhetően hasonló (vagy még nagyobb) a brin-
gázás élménye. Mivel a legtöbb kerékpár-szaküzlet 
egyben szerviz is, képesek helyben megoldani az 
elektromos rásegítéses bringák karbantartásával 
kapcsolatos legtöbb problémát, alkatrész-cseréket, 
szoftverfrissítéseket és egyéb felmerülő igényeket. 
Nem csak ezért érdemes azonban bringaboltban 
vásárolni új (vagy akár használt) pedelec kerékpárt, 
az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb 
érveket:

1.
Pedelecek esetében használt kerékpár kéz alatt 
vásárlásakor nem csak etikai okokból és az orgaz-
daság bűntettének kockáztatása miatt kell óvakod-
nunk a lopott holmiktól. Könnyen előfordulhat 
ugyanis, hogy kulcsfontosságú alkatrész (akár szó 
szerint az akkumulátor kivételéhez szükséges 

Mégis alapszabály, hogy olyan országúti pedelecet 
keressünk, melyen akkor is jól éreznénk magunkat, 
ha nem lépne működésbe az elektromotor. Ezen túl 
pedig talán a hatótáv a legfontosabb, hogy ne marad -
junk energia nélkül akkor sem, ha bőven 100 kilo-
méter fölötti távokat szeretnénk teljesíteni nagyobb 
hegyekkel megtűzdelve. Országúti pedeleceknél 
sokszor csak egy 1000 méter szintkülönbségű 
hosszan tartó hegymenetben mutatkozik meg 
a rendszer gyengesége, felforrósodik az akár egy 
órán keresztül bekapcsolt sport/turbo üzemmódban. 
Ezt vásárláskor nem láthatjuk, érdemes tájékozódni 
tesztekből vagy megfogadni a megbízható szaküz-
letekben kapott tanácsot.

Átépítő kitek
Kompromisszumos megoldás lehet a hagyományos 
bringától a pedelecek felé vezető úton egy átalakító 
szett normál bringára. Korábban divatosak voltak 
a Bionx agymotoros szettek, manapság inkább 
a Bafang és egyéb kínai középmotoros rendszerek 
uralják ezt a piacot. Nagyon pontosan meg kell 
vizsgálni, hogy az átépítendő kerékpárral mindenhol 
kompatibilis-e egy ilyen szett, el tudjuk-e helyezni 
biztonságosan a kábeleket és az akkumulátort stb. 
Egy jól átgondolt átépítéssel szinte teljes értékű 
e-bike-ot kaphatunk, nyilván nem úgy fog kinézni, 
mint egy formatervezett gyári modell. Ár szem-
pontjából a jó minőség itt sem olcsó, de ha van egy 
valóban alkalmas bringánk az átépítéshez, még 
mindig kedvezőbb áron lesz e-bike-unk.

kulcs) cseréjekor máris meg leszünk lőve. A legtöbb 
ilyen alkatrész rendelésekor szükség lehet a gyártá-
si számokra, vásárláskor a szaküzlet által átadott 
papírokra, sőt, előfordulhat, hogy magánszemély 
számára hivatalosan nem is lehetséges bizonyos 
alkat részek beszerzése. Ha egy hiteles papírok 
nélküli bringával állítunk be a kerékpárszervizbe, 
előfordulhat, hogy ha akarnak se tudnak segíteni 
nekünk. Rosszabb esetben kiderül a gyártási szám 
alapján, hogy a kerékpár lopott…

2.
Nem csak az azonosítás és a papírok hiánya miatt 
járhatunk pórul használt pedelec esetén. Míg egy 
hagyományos kerékpár állapota hozzáértő számára 
könnyen felmérhető, addig egy elektromos rá segí-
téses kerékpárt sokkal nehezebb érdemben meg-
vizsgálni egy áruház parkolójában… 
A rásegítő egységnek is vannak olyan hibakódjai, 
melyek csak némi tekerés után jelentkeznek, de 
a legnagyobb lutri az akkumulátor állapota. Hiába 
látjuk a kijelzőn, hogy csak 643 kilométert tettek 
meg a bringával, ha közben kint hagyták egy télre 
a garázsban. Egy próbakör alapján senki nem 

 ZÁRSZÓKÉNT RÖVIDEN ÖSSZE LEHET FOGLALNI, HOGYAN VÁLASSZ PEDELEC KERÉKPÁRT:. 

Tájékozódj minél alaposabban, legyen világos számodra, mire szeretnéd használni a bringát. Érdemes részt venni szervezett 
ebike teszteseményeken is, mert teljesen más megtapasztalni az élményt, mint csak beszélni róla. Ha már biztos vagy benne, 
mit akarsz, keress fel egy megbízható szaküzletet, ahol sokféle márka ebike modelljeit kínálják. 
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 KITÁMASZTÓ .
Olyan alkatrész, ami sportos hagyo
má nyos bringákon ciki és felesleges is, 
mert legtöbbször találunk olyan helyet, 
ahová letámaszthatjuk. A 20 kg fölötti 
tömegű ebikeoknál azonban sokszor 
okoz bosszúságot, hogy könnyebben 
eldőlnek (pláne könnyen elmozduló 
tárgyhoz támasztva), mint egy fele olyan 
súlyú bringa. Épp ezért a kitámasztó 
nem ciki, sőt, nagyon hasznos még 
mountain bikera is. Ezt a gyártók is 
tudják, és kimondottan erős felfogatási 
pontot, valamint hozzá tervezett stabil 
kitámasztót is kínálnak. Jó esetben ez 
nem fog zörögni még terepen sem, és 
a plusz tömeg miatt sem kell aggódni, 
hiszen a motor úgyis segít. A könnyebb
ség, hogy szinte bárhol egy mozdulattal 
biztonságosan kitámaszthatjuk a kerék
párt, megéri.

 LEZÁRÓ. 
Egy pedelec kerékpár értékére való 
tekintettel lezáróból csakis a felső 
kategóriából válogassunk.

 SZÁLLÍTÓ. 
Az általában 20 kg fölötti tömeg miatt 
a vonóhorgra szerelhető szállítókat 
javasoljuk és ezekből is a minőségi 
termékeket. Pláne, ha mondjuk 23 
pedelec van a családban, melyek már 
70 kg környéki terhet is jelenthetnek. 
Eleve az autó tetejére sokkal nehezebb 
felügyeskedni egy (vagy több) nehéz 
kerékpárt, másrészt ettől elfáradva 

 TELEFON KONZOL .
Vannak gyártók, például a felső kate
góriát képviselő Riese&Müller, vagy 
akár a KTM, akik eleve úgy tervezik már 
a kerékpárt, hogy leendő tulajdonosa 
az okostelefonját helyezi fel a kormány
ra, ami teljesíti majd a GPS és teljesít
ménymérő funkciókat, továbbá gyári 
applikáció segítségével a kerékpárral 
kapcsolatos információkat (milyen 
üzemmódban van, sebesség stb.) is 
ellenőrizheti rajta. 

Választhatunk azonban mi is egy 
minőségi telefontartót a bringára. Arra 
figyeljünk, hogy nem árt, ha bukás 
esetén is megvédi telefonunk, tartsa 
stabilan, egyszerű és gyors legyen a 
lefelhelyezés, valamint felhelyezve ne 
„ütközzön” a telefon a kerékpár egyéb 
kezelőszerveivel.

könnyebben elnézhetünk valamit 
a rögzítés során. Kevesebb mint fél 
méter magasságba viszont egyszerűbb 
felemelni, rögzíteni egy ebikeot. 
Több neves gyártó is kínál kimondottan 
ebike specifikus kerékpárszállítókat.

 AZ AUTÓ. 
Örökzöld példa, ha beülünk az autóba 
és az iPhone érzékeli a BTkapcsolatot, 
megjelenik a felirat, miszerint „iPhone 
készülékéhez új eszköz csatlakozott: 
Ferrari 488”. Előbbi megmosolyogtató, 
de pedelec kerékpár esetén már nagyon 
is meghatározhatja a bringa (vagy több 
bringa), hogy milyen autót választunk. 
A vonóhorgos szállító eleve megköveteli 
a vonóhorgot, de ha a kerékpározás 
meghatározó része az életünknek, autó 
vásárlásánál érdemes úgy okoskodni, 
hogy a csomagtérben is fuvarozhatjuk 
majd kedvenceinket. Ez esetben az 
igazán praktikus, ha mondjuk kiszerelt 
első kerékkel és leeresztett nyeregcső
vel állítva is befér a kocsiba a kerékpár.

HASZNOS
KIEGÉSZÍTŐK
Érdemes megkülönböztetni a bringához közvetlenül kapcsolódó alkatrészeket, 
valamint a közvetve fontos kiegészítőket, mint amilyen például a kerékpár-szállító. 
Ezek a tartozékok többnyire hasonlóak, mint amit normál bringához is használ 
az ember, de esetenként más/több értelmet nyernek.

Melyek a legfontosabb, 
leghasznosabb 
kiegészítők pedelec 
kerékpárokhoz, 
melyek használatával 
még nagyobb élmény 
az e-bike túrázás, 
közlekedés?

FELHASZNÁLÓKNAKE-BIKE PROJECT



2726

rendszerről – Bosch, Shimano, Yamaha 
stb. – a szaküzleten keresztül a gyártó 
vagy a forgalmazó általában garantálja 
a támogatást, sőt, általában csak akkor 
garantálja, ha bármilyen beavatkozást 
csak tanúsított szervizben végzünk. 
Egyes rendszerek gyártói ügyelnek 
arra is, hogy magánszemélyeknek eleve 
ne legyen elérhető például a szoftver
frissítéshez szükséges háttér. Egy szó, 
mint száz, nincs más dolgunk, mint 
időszakonként felkeresni a szakszervizt, 
ahol térítésmentesen gondoskodnak a 
szoftverfrissítésekről, vagy garanciális 
időn belül az esetleges meghibásodások 
kezeléséről. 

A motor, a kezelő-
szervek és a szoftver
Ha minőségi pedelec kerékpárt vásáro
lunk megbízható szaküzletben, akkor 
a jó hírünk van, ami nem csak annyi, 
hogy a komolyabb gyártók modelljeit 
tekintve a motor és vezérlő egység 
nagyon ritkán hibásodik meg… Legyen 
szó bármilyen elektromos rásegítő 

Mivel a pedelecek csak minimálisan – az elektromos rásegítő rendszert és az akkumulátort 
tekintve – térnek el a hagyományos kerékpároktól, a karbantartás és az üzemeltetés is 
csak minimális különbségeket mutat. Az alábbi írásban főleg utóbbiakról lesz szó.

AZ ELEKTROMOS RÁSEGÍTÉSES KERÉKPÁROK 

Az akkumulátor 
Az ebikeok legtöbb odafigyelést 
igénylő alkatrésze az akkumulátor. 
A pedelecekbe általában lítium ionos 
akkumulátort építenek, amiket taná
csos  minden használat után tölteni,  
Egy esetben ne töltsük 100%ra, 
ha hosszabb ideig pihenni hagyjuk, 
ilyenkor a 6070%os szint az ideális.  
Ideális körülmények között 1000es 
nagyságrendű feltöltés után sem 
csökken majd lényegében a hatótáv. 
Mi károsíthatja igazán? Ha például 
hosszú időre lemerülve hagyjuk. 
Nyilván a gyártók hagynak egy bizton
sági tartalékot, ami 10% is lehet, 
amikor leáll a rendszer. Ha viszont így 
hagyjuk a garázsban a bringát, idővel 
teljesen lemerül, az pedig már gond. 
A lítiumion akkumulátorok nagy el
lensége a hideg is. Ha a téli hónapokban 
lemerülve fűtetlen garázsban pihen a 
kerékpár, ez akár végzetes következ
ményekkel járhat. A töltöttséget pedig 
akkor is ellenőrizni kell időnként, ha a 
tárolási hőmérséklet ideális. Hideg idő
járás esetén az is fontos, hogy a lehűlt 
akkumulátort ne rögtön töltsük, hanem 
várjuk, amíg ideális szobahőmérsékle
tre melegszik. Menet közben egyébként 
nem árt a hideg, mert üzemi hőfokon 
nem tud lehűlni a külső hőmérséklet 
szintjére. 

Ha mosáskor csak minimális ned
vesség is bejut, és a kontaktpontoktól 
elkezdődhet egy oxidálódási folyamat, 
ami idővel súlyosan károsíthatja az 
elemet. Ha biztosra akarunk menni, 
mosásnál vegyük ki az akkumulátort, 
mosást követően töröljük szárazra 
a kontaktpontokat, és még kontakt
sprayt is érdemes – legalább időnként – 
használni. Mint minden akkumulátor, 
kedvenc pedelecünk ilyen alkatrésze is 
veszíteni fog egy idő után erejéből, 
ekkor pedig eléggé költséges a cseréje. 
Ha viszont odafigyelünk rá, hosszú 
évekig szolgálhat gyakorlatilag minő
ség romlás nélkül.

Egyéb alkatrészek
Egy pedelec kerékpáron időnként sok
kal nagyobb erők dolgoznak, mint egy 
hagyományos bringán, ezért bizonyos 
alkatrészek jóval nagyobb mértékben 
kopnak. Ilyen a lánc. Ugyanaz a lánc 
fele, vagy harmadannyi kilométert 
teljesítve megnyúlhat, hiszen sokkal 
gyakrabban, sokkal nagyobb erővel 
rángat egy nagyobb tömeget, mint 
mondjuk egy egyszerű túrakerékpárra 
téve. Ezért mindig ellenőrizzük a meg
nyúltsági állapotát, rendszeres cseré
jével a lánckerekeket is óvjuk. Szintén 
hamarabb kopnak a gumik is, nem 
véletlen, hogy városi használatra egyes 

gyártók eleve speciális, keményebb 
keverékű modelleket ajánlanak az 
ebikeokhoz.

Az e-bike ellensége 
a hideg, avagy mire 
figyeljünk télen?
Nem csak akkor érhetnek meglepe
té  sek, ha télen is használjuk pedelec 
kerékpárunkat, de akkor is, ha gondat
lanul pihenni hagyjuk tavaszig. Egy 
ebike karbantartása kulcsfontosságú a 
hideg évszakban.

Ahogy fentebb is olvasható, egy hagyo
mányos bringa és az ebike között 
karbantartás szempontjából az akku
mulátor jelenti a legfőbb különbséget. 
Télen ez hatványozottan igaz, mivel a 
lítium ion akkumulátorok különösen 
érzékenyek a hidegre. A cellákban lévő 
zselészerű anyag fagypont közelében 
megkeményedik, és veszít vezető 
tulajdonságaiból. Ha ez rendszeresen 
megtörténik, akkor maradandóan 
károsodik az akkumulátor. A szokásos 
egyszerű példa: ha lemerülve hagyunk 
fűtetlen garázsban egy ebikeot, egy 
téli hónap leforgása alatt teljesen tönkre 
mehet. Vagyis – ha a bringát nem is 
tudjuk a lakásban tárolni – az akku
mulátort mindenképpen vegyük ki.

Egyes felsőbb kategóriás pedeleceknél 
a gyártó lehetővé teszi a felhasználó 
számára, hogy például telefonos 
applikáció segítségével személyre 
szabhassa a különböző üzemmódokat, 
rásegítés mértékét, hatótáv optimali
zálását stb. A kezelőszervekkel sincs 
sok tennivalónk, használatuk egyszerű, 
általában vízállók és a kerékpár elektro
mos rendszerét használják áramfor
rásként, vagyis külön töltéssel sem kell 
foglalkozni. Amire figyeljünk, hogy 
a kijelző az egyik legsérülékenyebb 
pontja egy ebikenak, nem csak bukás 
esetén, de autóba pakolás közben is 
könnyen letörhet, repedhet.

ÜZEMELTETÉSE Az akkumulátor másik nagy ellensége a víz. Ha például magasnyomású 
mosót használunk, akkor feltétlenül, de egy slagos tisztításnál is érdemes 
mosás idejére kivenni az akkumulátort. 

FELHASZNÁLÓKNAKE-BIKE PROJECT



Az egyik első kérdése azoknak, akik először kerülnek kapcsolatba 
elektromos rásegítéses bringákkal, hogy mennyit bír az akkumulátor. 
Válaszolni pedig erre nem lehet pontosan, hiszen sok tényezőtől függ. 
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Tisztaság
Mint a normál kerékpárok esetében, 
úgy az ebikeoknál is kerülni kell a 
rozsdásodás, oxidálódás lehetőségét. 
Szerencsére a minőségi nyomatékszen
zoros pedeleceknél a meghajtást és 
az akkumulátort elég jól védik 
tömítések kel, nem kell attól tartani, 
hogy mondjuk az eső, hó, vagy bármi 
bejutna nem kívánt helyekre. Azon
ban télen többször leszünk koszosak, 
többször mossuk a bringát, többször 
használunk esetleg magasnyomású 
mosót. Ez már képes például a vázba 
integrált akkumulátoroknál benyomni 
a nedvességet a vázon belülre, és ned
vessé válhatnak a kontaktpontok. 
Ezért ha ilyen módon mossuk a bringát, 
vegyük ki az akkumulátort, töröljük 
szárazra, különösen az érintkezők 
környékét, belülről a vázat is, és egy kis 
kontaktspray is hozzájárulhat az akku
mulátor hosszú élettartamához.

Töltés
Ha használjuk télen is a bringát, 
érdemes mindig feltölteni használat 
után, de egyvalamire figyeljünk: a kinti 
hőmérsékletre lehűlt állapotban ne 
kezdjük tölteni. Például ha egy hosszabb 
hideg bringázásból érünk haza, várjunk 
12 órát, amíg átveszi a bringa (vagy 
a lakásba bevitt akkumulátor) 
a szobahőmérsékletet és akkor kezdjük 
meg a töltést. 

Téli gumi
Az elektromos rásegítéses kerékpárokra 
gyárilag szerelt gumik általában strapa
bíróbbak, amit legtöbbször keményebb 
gumikeverékkel érnek el a gyártók. Így 
egy átlagos túra, vagy városi pedelecen 
olyan gumikat találunk, melyek hideg
ben könnyen megcsúszhatnak, pláne ha 
ehhez hozzávesszük a bringa nagyobb 
tömegét is, aminek mozgatásához 
kritikus helyzetekben ügyesebbnek kell 
lenni. 
Télen tehát érdemes puhább, mintá
zottabb gumit választani, valamint 
test súlytól és ballo nos ságtól függően 
ala cso nyabb nyo mást beállítani.

Sárvédők 
Még pedelec mountain bike esetében 
is érdemes elgondolkozni télen a 
sárvédők felszerelésén. A tiszta hó, vagy 
a sár felcsapódása nem annyira árt, 
mint a sózott utak, vagy akár a városi 
téli szutyok, amennyiben áthaladunk 
ilyenen. Ha ez bejut oda, ahová nem 
kéne, vagy esetleg a magasnyomású 
gőzborotva mossa beljebb: kárt okozhat. 

A sok hidegtöltés is károsíthatja hosszabb 
távon az akkumulátort. Ha esetleg tudjuk, 
hogy hosszabb ideig, hetekig nem fogjuk 
használni a bringát, akkor csak 60-70%-ig 
töltsük fel és így hagyjuk pihenni.

A Bosch honlapján van egy jól használható kalkulátor, amibe beírva 
 a megfelelő adatokat kiadja, mire számít hatunk, ha túrát tervezünk. Sok 
befolyásoló tényezőt dolgoz fel, a kerékpárról, a kerékpárosról, valamint 
arról, hogy milyen módon használjuk az e-bike-ot.

70%
15-20 OC

Nézzük, tehát, mitől függ a hatótáv:
1. a választott üzemmódtól és sebességtől: nyilván, ha valaki többet 

használja turbo fokozatban a rásegítést és minél gyorsabban 
akar haladni, hamarabb fog lemerülni, mint aki túlnyomórészt 

 a gazdaságos üzemmódot kapcsolja és alacsonyabb átlagsebes-
séget választ

2. függ a kerékpár kategóriától: nem mindegy, hogy mountain 
bike-kal, pluszos terepgumikkal haladunk, vagy esetleg keskeny 
országúti külsőkkel

3. a választott tereptől: extrém példaként, ha homokos parton 
 tekerünk, hamarabb lemerülünk, mint szilárd útburkolaton

4. a domborzattól: ha a túra nagy része kemény emelkedőkre visz 
fel, rövidebb távot bír az akkumulátor

5. függ a széljárástól is, az erős szembeszél nem kedvez 
 a hatótávnak

6. a testsúlytól: egy 100 kilós bringás alatt értelem szerűen többet 
kell dolgozni a motornak, mint egy 50 kilós hölgy esetében.

7. a pedálfordulattól: ha pörgetve, magasabb fordulaton tekerünk, 
az kedvez a hatótávnak, ezért használjuk okosan a váltót!

8. az évszaktól: a téli mínuszokban csökken a hatótáv a nyári 
hónapokhoz képest

9. az akkumulátor korától: megfelelő karbantartással 1000 töltési 
 ciklus környékén kezd veszíteni az erejéből egy jó minőségű 

lítium-ion akkumulátor

MEDDIG BÍRJA? 
2022-re a komolyabb pedeleceket már minimum 625 Wh-s, vagy akár 
750 Wh-s Li-Ion akkumulátorokkal szerelik, nem ritkák a kiegészítő akku-
mulátorral szerelhető bringák sem. Ezek a pár éve még jellemző 400 Wh-s, 
kulacstartó helyén díszelgő akkumulátorok kapacitásának kétszeresét 
tudják. Leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, nehéz elképzelni a felhasználók 
túlnyomó többségéről, hogy olyan hosszú bringázást terveznének, ahol 
esélyes a teljes lemerülés.

Az említett sok tényező azonban összeállhat hasonló előjellel, így extrém 
esetben előfordulhat, hogy ugyanaz a bringa A) esetben csak 40 km-t bír, 
B) esetben akár 200-at. 

FELHASZNÁLÓKNAKE-BIKE PROJECT
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Egy pedelec kerékpár értékes szabadidősport- 
vagy közlekedési eszköz, következésképp nagy kár 
keletkezhet, ha nem megfelelően üzemeltetjük. 
Azonban nem csak a bringában tehetünk kárt, ha 
nem tartunk be pár alapszabályt. Magunknak és 
másoknak is okozhatunk bosszúságot, például van 
sok hagyományos kerékpárt tekerő arc, akik már 
attól feldühödnek, ha emelkedőn megelőzzük 
őket egy e-bike-kal. Utóbbi jelenséggel nehéz mit 
kezdeni, nem is kell, viszont az alábbi 13 hibát 
elkerülve sokkal tovább használhatjuk örömmel 
pedelec bringánkat.

1.  NE VÁSÁROLJ MEGBÍZHA-
TATLAN FORRÁSBÓL!

Ez nem a kerékpárkereskedő kartell tanácsa, 
egyszerűen arról van szó, hogy a legkisebb problé-
ma is szinte megoldhatatlanná duzzadhat, ha nem 
tudsz érvényesíteni egy garanciát, vagy igazolni a 
vásárlás forrását. Nem beszélve egy „alig használt” 
pedelec állapotáról, amiben például az 1000 eurós 
akkumulátor gyakorlatilag használhatatlan is lehet. 
Tanácsunk: szaküzletben vedd meg a gépet!

2.  NEM MEGFELELŐ TÖLTÉS
A pedelec kerékpárok legdrágább és legérzékenyebb 
önálló egysége az akkumulátor, aminek egy idő 
után mindenképpen romlani fog a gyári állapota, 
de nem mindegy, hogy ez 1 év vagy 10 év. Ha lehet, 
sose hagyd teljesen lemerülni az aksit, mindennapi 

BÁR HASONLÓ ÉLMÉNYBEN LEHET RÉSZED 
EGY PEDELEC NYERGÉBEN, MINT EGY 
HAGYOMÁNYOS BRINGÁN ÜLVE, MÉGSEM 
TEKINTHETÜNK PONTOSAN ÚGY EGY E-BIKE-
RA, MINT EGY KERÉKPÁRRA. PÉLDÁUL AZ 
ÜZEMELTETÉS SZEMPONTJÁBÓL IS JOBBAN 
KELL FIGYELNI PÁR DOLOGRA, NAGY HIBÁ-
KAT KÖVETHETÜNK EL TUDATLANSÁGBÓL 
ADÓDÓAN.

4.  NEM MEGFELELŐ TÁROLÁS
Ezen a ponton is az akkumulátor a leggyengébb 
láncszem, és a fagyos hőmérséklet a legnagyobb 
gyengéje. Télen ne hagyjunk egy pedelec bringát 
fűtetlen garázsban hosszú időre, vagy legalább 
az aksit vegyük ki és vigyük be a lakásba. 

Figyeljünk a biztonságra is, hiszen a család 2-3 
pedelec kerékpárjáért simán feltörhetnek egy garázst, 
ha ezek könnyű prédák. Ne könnyítsük meg a tolvajok 
dolgát azzal se, hogy minden egyéb tartozék ott van 
mellettük a polcokon. Érdemes riasztót alkalmazni, 
vagy akár garázson belül biztonságosan lezárni a 
pedeleceket

használatban töltsd mindig fel teljesen, de figyelj 
arra, hogy ne hagyd töltőn feleslegesen hosszú időre. 
Utóbbi nem csak azért fontos, mert károsodhat, 
hanem azért is, mert töltés közben nagyon magas 
hőmérséklet uralkodik az akkumulátorban. Adott 
esetben ez tűzvédelem szempontjából is nagyon 
veszélyes lehet például egy üresen hagyott lakásban/
garázsban. Ne töltsd az akkumulátort hidegben 
(kb. 5 fok alatti hőmérsékleten) és nedves 
körülmények között se (például mosás után nedves 
csatlakozó, eső stb.). Ha hosszabb időre pihenni 
hagyod a bringát, a 60-70% töltöttségi állapot opti-
mális az akkumulátor élettartama szempontjából. 
Plusz egy jótanács: a mobiltelefon is legyen mindig 
maximálisan feltöltve, ha tekerni indulunk, tudjunk 
bármilyen helyzetben segítséget hívni.

SOHA NE HAGYD ŐRIZETLENÜL 
AZ E-BIKE-OT!

A tóparti fagyizó elől az értékes 
pedelec bringára fog először rápat-
tanni egy tolvaj. 
Nehezítsd meg a dolgát egy minőségi 
lezáróval, egy 20 kg fölötti bringánál 
a „kényelmetlen” plusz tömeg sem 
számít semmit…

3. 

MILYEN HIBÁT NE KÖVESS EL PEDELEC KERÉKPÁRRAL
13+1 TIPP
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6. VIGYÁZZ A KIJELZŐRE!
A legtöbb pedelec bringán a kormány tetején van 
a kijelző, ami általában pótolható, nem is vésze-
sen drága, de akár hosszú ideig tarthat, mire 
megérkezik, nélküle pedig nem halad a kerékpár. 
Különösen pakolásnál – például, ha egy kombi-
autóba sakkozzuk be a bringákat – nagyon könnyen 
letörhet. Bukásnál is az egyik legelső dolog, ami 
törhet, karcolódhat. Védőfóliát mindenképpen 
érdemes tenni rá.

8.  NE SZERELD A BRINGÁT 
  BEKAPCSOLT RÁSEGÍTÉSSEL!
Nyilván a pedelec-rendszertől független kisebb 
szerelési, karbantartási műveleteket érdemes 
otthon végezni, nem kell a lánckenéssel is szervizbe 
szaladgálni… Egy fontos szabályt azonban tartsunk 
be: Ne hagyjuk bekapcsolva közben az elektromos 
rásegítést, pláne a turbót! Például állványon a pedál 
óvatlan megtekerése elindíthatja a rendszert és 
odacsípheti az ujjunkat a lánc, ha éppen rossz helyen 
matatunk.

5.  HA ÉSZ NÉLKÜL MOSOD LE 
  A PEDELEC KERÉKPÁRT…
Nagyobb károkat tudsz okozni, mint egy hagyo-
má nyos bringánál. Az egy tévhit, hogy az elektro-
mos alkatrészek miatt úgy kell bánni egy drága 
e-bike-kal, mint a hímes tojással, hiszen a minőségi 
modelleket úgy tervezik, hogy zuhogó esőben, 
sárban is jól teljesítsenek, megfelelő tömítések-
kel rendelkeznek, hasonlóan, mint mondjuk a 
profi fényképezőgépek. Szokták javasolni, hogy ne 
használj nagynyomású mosót, ami abban az eset-
ben állja meg a helyét, ha ész nélkül használjuk azt. 
Nagynyomású mosóval sokkal rövidebb idő alatt 
végzünk a tisztítással és az idő is pénz. 

Ugyanúgy, ahogy a normál bringák esetében, figyelni 
kell milyen szögben, milyen távolságra tartjuk a 
mosófejet, ne mossuk be a szennyeződést a csapá-
gyakba, vagy jelen esetbe az akkumulátor csatla-
kozási pontjaihoz. Mosás után lehetőség szerint 
vegyük ki az aksit, ellenőrizzük a kontaktpontokat, 
ha szükséges, törölgessük le külön ezeket, esetleg 
használjunk kontaktspray-t is. A legnagyobb hibát 
akkor követhetjük el, ha fejre – kormányra, nyereg-
re – állítva mossuk a bringát (sajnos van, akiben ez 
felmerül). Utóbbi esetben pont a kivezető nyílásokon 
jut be a víz, ahol normál esetben távoznia kell 
szakadó eső, vagy gőzborotvás mosás esetén. Nincs 
mese, venni kell a fáradtságot és megtanulni hogyan 
kell szakszerűen kerékpárt mosni.

9.  NE HAGYD OTTHON A TÖLTŐT!
Banális, de a telefontöltő is olyan tárgy, amit gyakran 
otthon hagyunk utazásnál. Ugyanígy az e-bike töltőjét 
is elfelejthetjük, ha több napra elindulunk autóval, 
ráadásul nem pótolhatjuk bármelyik benzinkúton 
3000 forintért.

10. NE KEZDJ TURBÓBAN!
Nyilván vannak olyanok, akiknek az e-bike élményt 
a turbo üzemmód jelenti, mégis ECO-ban érdemes 
kezdeni a napot. Egyrészt élvezetesebb lesz a brin-
gá zás dinamikája, ha hagyunk tartalékot és később 
nagyobb élmény begyújtani a „rakétákat”, másrészt 
nagyon hamar lemerül az akkumulátor, ha a turbót 
erőltetjük.

11.  LEJTŐN KAPCSOLD KI 
 A TURBÓT!
Főleg e-mountain bike esetében előfordulhat, hogy 
technikás terepen turbóban jutottál fel egy emel ke-
dőre és rögtön egy nehezen megoldható lejtő követ-
kezik, ahol csak fékezve, nagyon lassan tudsz lejönni. 
Ilyenkor, ha bekapcsolva hagytad a turbót, egy rossz 
pedálmozdulat pont annyira indíthatja meg a rend-
szert, hogy elveszíted a kontrollt és bukás is lehet 
a vége. Lejtőn kapcsold az OFF állást, vagy maximum 
az ECO üzemmódot.

12.  NE FELEJTSD EL HASZNÁLNI 
 A VÁLTÓT!
Menet közben a kezdő e-bike-osok legnagyobb hibá-
ja, hogy a motortól várják a megváltást és elfelejtik 
használni a kerékpár hagyományos váltóját. Az elektro-
motor akkor tud igazán segíteni, ha minél magasabb a 
lábfordulatunk, ezért emelkedőn is válasszunk minél 
pörgősebb áttételt. Ha visszaesik a fordulat és csak 
nagyon lassan tekerjük a pedált, a motornak egysze-
rűen nem lesz elég ereje segíteni. Ne felejtsük el, az 
autó sem indul meg hármasban emelkedőn…

13.  ISMERETLEN TEREPEN NE 
MENJ TÚL MESSZIRE EGYEDÜL!

Bár a pedelecek rásegítés nélkül, hagyományos kerék-
párként is használhatók, azért egy 22 kilogrammos 
rásegítés nélküli bringával nem egyszerű boldogulni 
a hegyekben, főleg emelkedőn. Ezért óvatosan tervez-
zük mindig az útvonalat! Ha eltévedünk, vagy rosszul 
mérjük fel a hatótávot és lemerül az aksi, nagyon kel-
lemetlen is lehet a visszatérés. Erre különösen télen, 
hideg időben figyeljünk, amikor amúgy is lecsökkenhet 
az akkumulátor teljesítménye és hamarabb lemerül. 
Bringás ruhában ráadásul sokkal jobban fázhatunk 
tolás közben…

 NE FITOGTASD A MOTOR ERŐT 
HAGYOMÁNYOS BRINGÁN 
TEKERŐKKEL SZEMBEN!

A pedelec az pedelec, a hagyományos kerékpár pedig 
hagyományos kerékpár, mindkettővel élmény felfe-
dezni a természetet, élmény a sportolás. Az viszont 
nem úriemberhez méltó viselkedés, ha megpróbáljuk 
lebecsülni egymás erőfeszítéseit. Ha például bringást 
előzünk, köszönjünk, bíztassuk, de semmiképpen ne 
játszunk rá, milyen könnyedén megyünk el mellette. 
Valójában ők állnak hozzánk a legközelebb az utakon 
és az ösvényeken is. 

  NE HAGYD FIGYELMEN 
KÍVÜL A HIBAKÓDOT!9. +1.Hasonlóan, mint az autók eseté-
ben, jelzett hibakóddal is simán 
működik még a gép, de nem 
tesz jót neki, ha így használjuk. 
Nagyobb lehet a probléma, ha 
figyelmen kívül hagyjuk a ki-
jelzőn szereplő hibaüzenetet.
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Irány a Balaton? Hazánkban például 
a Balatonfelvidék nem csak azért 
remek választás ebikeozáshoz, mert 
változatos, izgalmas a domborzat, 
rengeteg a rövid, meredek szőlődomb 
és gyönyörű a táj. Itt található a legjobb 
infrastruktúra is, ami a Balaton Bike 
365 programnak köszönhetően hama
rosan NyugatEurópai szintre fejlődik. 
Kitáblázott útvonalak és útvonal
tervező applikációk segítik a túrázókat. 
Reméljük, a Budaihegység és a Pilis 
környéke, a Mátra, a Bükk, a Mecsek és 
egyéb izgalmas tájegységeink is követik 
majd ezt a trendet a jövőben.

Erdeink, hegyeink kiváló célpon
tok tehát a földutakkal, de ismernünk 
kell az erdei kerékpározásra vonat

kozó szabályokat! Az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodás
ról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
(Erdőtörvény) az “erdő látogatása” 
fejezet cím alatt ad szabályozást arról, 
hogyan lehet és mikro használni az 
erdőt többek között kerékpározásra. 
Az Erdőtörvény szabályozása alapján 
összefoglalóan elmondható, hogy nincs 
szó sem generális tiltásról, sem generá
lis lehetőségről. A pedelecekre jelenleg 
ugyanazok a törvények vonatkoznak, 
mint a hagyományos kerékpárokra. 
Általánosan igaz és érthető, hogy az 
erdészetek az olyan területeket védik 

Legyen technikás? Nyilván a kerék
párkezelési képességeket nem pótolja 
a motorerő, így válasszunk mindig 
a felkészültségünknek megfelelő 
terepet. Ha kezdők vagyunk, kezdjük 
aszfalton, majd próbálkozhatunk egyre 
„rázósabb” útviszonyokkal, a végén 
pedig megnyílnak a technikás, eldugott 
erdei ösvények is. Szerencse, hogy 
az elektromos rásegítéses kerékpáron 
nem a saját energiánkkal fizetünk 
a ballonosabb, szélesebb gumik, vagy az 
elölhátul nagyobb rugóút nyomán kel
etkező plusz tömegért. Ezért ha terepen 
tervezünk majd inkább bringázni, érde
mes eleve egy össztelós emountain 
bikeba beruházni, vagy kölcsönözni.

A túrákat érdemes dombos/
hegyes vidékre szervezni, 
hiszen a pedelec kerék-
párok legfőbb előnyeit 
az emelkedőkön használ-
hatjuk ki, ráadásul a 
bringázás szempontjából 
legizgalmasabb tájak 
az ilyen vidékek. Mivel 
a pedelec-kerékpárok 
rásegítése európai szabá-
lyok szerint 25 km/h-ig 
működik, síkon túl sokat 
nem tesznek hozzá 
a sebességünkhöz. 
25 km/h fölött viszont 
a több mint 20 kilós 
tömeget cipeljük saját 
erőnkből. 

A pedelec-túrák tervezésénél két fő szempontot érdemes figyelembe venni a hagyo-
mányos bringatúrákhoz képest. Az egyik, hogy nem jelentenek akadályt a meredek 
emelkedők sem, a másik pedig, hogy nagyobb távolságra gyorsabban juthatunk el 
dombos, hegyes terepen. A másik szempont össze is függ az elsővel, hiszen az akku-
mulátor a kemény hegymenetekben előbb utóbb lemerül, ha pedig ez megtörténik, 
hirtelen egy 25 kilós hagyományos bringa nyergében találjuk magunkat fáradtan...

szigorúan, ahol ritka, védett növénye 
ket (állatokat) sérthetnek a turisták. 
A kerékpáros útvonalakat jelző 
táb lák és felfestések sokat segíthet
nek, kezdőknek érdemes olyan túrát 
kigondolni, ahol találkozhatunk 
ilyenekkel. Ezek alapján akkor is lehet 
tájékozódni, ha lemerülnek, vagy 
térerő hiányában nem működnek 
az informatikai eszközök. 

Pedelec kerékpárok esetében 
számolnunk kell a lemerülés lehető
ségével, ezért a túra tervezésekor 
mindig hagyjunk biztonsági tartalékot. 
Az sem baj, ha csak olyan vidéken 
túrázunk, ahol mindig akad a közel
ben segítség legalább egyegy közeli 
település for má jában. Magyarországon 
még kevés olyan régió van, ahol sűrűn 
találunk töltőpontokat, de például 

Ausztriában ez a rendszer már olajozot
tan működik. Ha valaki a közeli Alpok 
hegyvonula tait veszi célba, gyakorlatilag 
teljes lefedettséget talál ilyen szem
pontból, rengeteg ajánlott útvonallal 
az osztrák és az olasz területeken is, 
kölcsönzési lehetőségekkel. Itthon addig 
is érdemes megfontolni, hogy magunk
kal visszük a töltőt a hátizsákban, arra 
az esetre, ha elszámítjuk magunkat.

Túratervezés

A természetjárók és bringások között kialakult kölcsönös tisztelet és megegyezés 
alapján az egynyomos jelzett turistautakat le he tő leg kerüljük el, különösen az 
Országos Kéktúra szűkebb, egynyomos szakaszait. 
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rásegítő módokkal. Például turbo/
sport üzemmódban a nyeregben 
ülve maradva is komoly gyorsulás-
sal indulhatunk el, pár másodperc 
múlva pedig visszaválthatunk 
eco-ba, úgy is kényelmesen halad-
hatunk. 
Természetesen – ahogy terepen 
is – fontos, hogy a kerékpár hagyo-
mányos váltóját használjuk, hiszen 
az elektromos rásegítéssel is csak 
akkor haladunk majd hatékonyan, 
ha mindig a megfelelő áttételben 
forgatjuk a pedált. Az elektromo-
tor nem képes leadni a megfelelő 
teljesítményt, ha nagyon belassul 
a pedálozás, illetve többet is fo-
gyaszt, ha így kell erőlködnie.

MIRE FIGYELJÜNK 
A PEDÁLSZENZOROS 
BRINGÁKON

A pedelec kerékpárok belépő 
szintje a pedálszenzoros vál-
tozat, ami a pedálfordulatot 
veszi figyelembe az elektro-
mos rásegítés adagolásánál. 
Külsőre ezek a bringák már 
nem sokban különböznek a 
nyomaték szenzoros változa-
toknál, de sokkal fontosabb, 
hogy a vezérlés sokkal kevésbé 
kifinomult, sokkal egy szerűbb 
szoftverrel működnek. Irányítás 
közben előre kell gondol kozni, 
ugyanis nem annyira gyorsan és 
finoman reagál a rendszer, vagy 
nem is érzékeli a közlekedési 
szituációkat. Egyszerű példa: 
ha nagyobb ívű kanyarban nem 
állunk le a tekeréssel, hiába 
terheljük ke vés bé a pedált, a 
rásegítés ugyan úgy menni fog, 
a bringa pedig kicsit alulkor-
má nyozottá válik. Előfordulhat, 
hogy mi már a lassí táson gon-
dolkozunk, de az elek tro motor 
még húz. Apróságok ezek, de 
kiélezett helyzetben okozhatnak 
balesetveszélyt.
 Egy pedálszenzoros e-bike-kal 
mindenképpen szánjuk kicsivel 
több időt az összecsiszolódásra, 
mint egy nyomatékszenzorossal.

A NYOMATÉKSZENZOROS E-BIKE 
„GONDOLATOLVASÓ”

KÖZLEKEDÉS 
„GÁZKAROS” E-BIKE-ON
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A nyomatékszenzoros pedelecnél a 
közlekedésben is megállja a helyét 
kedvelt szállóigénk: „ezzel nem 
úgy megyünk, ahogy bírunk, hanem 
ahogy akarunk”. A több szenzornak 
(nyomaték, fordulat, sebesség) és 
a kifinomult szoftvernek köszön-
hetően a rendszer azonnal reagál 
minden változásra. Nem fordul-
hat tehát elő olyan, hogy akkor 
is erős rásegítést ad, amikor mi 
már kevésbé terheljük a pedált. 
De érzékeli a megindulást is, 
amikor kezdetben lassú fordulattal, 
nagyobb erővel nyomjuk a pedált, 
nagyobb motorerőt fog hozzátenni. 
A városban – a sok megállás- meg-
indulás miatt – érdemes játszani a 

Bár kézikönyvünk olvasói nagy valószínűséggel 
pedelecet használnak (vagy leendő pedelec-
vásárlók), nem szabad megfeledkezni a legegy-
szerűbb e-bike-okról sem. A manuálisan adagol-
ható rásegítéssel működő kerékpárok általában 
nehezebbek, egyszerűbbek a modern pedelecek-
hez képest. 

Segédmotoros kerékpárnak minősülnek, 
tehát a közlekedésben is ezek a szabályok 
vonatkoz nak rájuk. Az irányítás szempontjából 
az említett nagyobb tehetetlenségre érdemes 
figyelni, a rásegítést úgy kell adagolni, ahogy 
biztonságos. 

 EZEKET MÁR NEM OLYAN 
 KÖNNYŰ FELVINNI LAKÁSBA, 
 IRODÁBA,  MEG KELL OLDANI, 
 HOGY BIZTONSÁGOSAN 
 LEZÁRHASSUK ŐKET. 

LEHET TÖBB CIKK SZÓL A TÚRÁZÁSRÓL ÉS A SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEKRŐL, MINT A KÖZLE-
KEDÉSRŐL, MÉGIS TÖBBEN HASZNÁLJÁK AZ ELEKTROMOS RÁSEGÍTÉSES KERÉKPÁRT A VÁROSBAN, 
MINT A HÉTVÉGI KIKAPCSOLÓDÁSHOZ. MINDENKÉPPEN ÉRDEMES TEHÁT EGY FEJEZETET SZENTELNI 
ANNAK, HOGY MIBEN KÜLÖNBÖZIK EGY E-BIKE IRÁNYÍTÁSA A HAGYOMÁNYOS BRINGÁZÁSHOZ KÉPEST. 
KÜLÖNÖSEN AZ OLCSÓBB – NEM NYOMATÉKSZENZOROS – E-BIKE-OKRA IGAZ, HOGY MEG KELL SZOK-
NI A VISELKEDÉSÜKET. 

HA FŐLEG KÖZLEKEDÉSRE 
HASZNÁLJUK AZ E-BIKE-OT
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HA PEDELEC KERÉKPÁROKAT HAJTUNK, AKKOR A LEGFONTOSABB A FELELŐS VISELKEDÉS KÖZLEKEDŐ- VAGY 
TÚRÁZÓ PARTNEREINKKEL SZEMBEN IS. NYILVÁN EZ IGAZ A HÉTKÖZNAPI KÖZLEKEDÉSBEN IS, BÁRMILYEN 
JÁRMŰVEL, VAGY JÁRMÓDBAN. 

E-bike etikett

A KÖZLEKEDÉSBEN 
Jelenleg az a helyzet, hogy az elektromos rásegí-
téses eszközök használata a szükségesnél talán 
kevésbé szabályozott. Ezért a pedelecen tekerőknek 
kell kitűnni olyan viselkedéssel, ami tiszteletet vív 
ki akár közúton, vagy a kerékpárúton is. Egyelőre 
Magyar országon a kerékpárúton, illetve a megosz-
tott kerékpárúton és járdán még nem számít mind-
enki a komoly gyorsulást produkálni képes e-bike-
okra, a közlekedő partnerek így tehetnek számunkra 
váratlan mozdulatokat, egyszerűen azért, mert ők 
csak egy egyszerű, „lassú” kerékpárra számítanak a 
látványunk alapján. Csúcsforgalomban ezért legyünk 
előzékenyek, ne ilyenkor használjuk ki a bringa 
maximális tudását. A hagyományos kerékpárt hajtó 
közlekedő partnerekkel szemben emelkedőn ne 
„játszunk rá” a sebességfölényünkre, a közlekedés 
sűrűjében ne előzzünk erőszakosan, vagy „neccesen”! 
A kulturált viselkedéssel megalapozhatjuk az e-bike-
kal közlekedők pozitív megítélését.

AZ E-BIKE-TŐL PLUSZ ERŐT KAPTÁL, TUDNOD KELL URALNI AZT KÍVÜL-BELÜL.

Tömege és a hozzáadott erő 
miatt egy pedelec már komoly 
rombolást is végezhet, a hagyo-
mányos kerékpárhoz képest 
talán még jobban kell figyelnünk 
arra, hogy csökkentsük az eset-
legesen bekövetkező balesetek 
kockázatát. 

Az e-bike etikettnek ez az egyik legfontosabb pillére. 
Nem véletlen, hogy az ECF és egyéb szervezetek, 
sőt, még a legtöbb gyártó is ragaszkodik a 25 km/h-s 
leszabályozáshoz, komolyan megnőne a súlyosabb 
balesetek száma, ha jogosítvány nélkül bárki szágul-
dozhatna sebességkorlát nélkül. A fentiek miatt több 
országban napirenden van a felelősségbiztosítás 
kérdése is. 
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jólneveltségen múlik, hogy az ugrásszerűen meg-
növekedett számú túrázó sokaság békésen elférjen 
az erdőben. Csak remélhetjük, hogy a természet-
járók - függetlenül attól, hogy éppen gyalogtúráznak, 
bringáznak, kocognak, lovagolnak - elfogadják, 
hogy egy közösséghez tartoznak, pozitívan állnak 
egymáshoz és eszerint is viselkednek. A szabály-
alkotók valószínűleg belátható időn belül reagál-
nak a helyzetre, és mindenki számára komfortos 
környezet alakulhat ki hosszú távon.

BRINGÁS TÁRSAINK TISZTELETE
Úgy a városi közlekedésben, mint túrázás közben, 
vagy az erdőben is legyünk előzékenyek, udvariasok 
és tiszteljük a hagyományos kerékpáron tekerőket. 
Nekik saját erőből kell felgyorsulni, emelkedőn 
komoly megterhelés tartani a tempót, a technikás 
ösvényen felfelé egy apróság is kizökkentheti őket 
a ritmusból. Éppen ezért ne tegyünk olyan mozdu-
latokat, ami a haladásukat befolyásolhatja, legyünk 
inkább türelmesek, sportolás közben bíztassuk őket, 
tiszteljük az erőfeszítéseiket. Ahogy már fentebb 
szó volt róla, semmiképpen ne játszunk rá a gépi 
erőfölényünkre, a következő büfében amúgy is jó 
eséllyel találkozunk... 

ni. Ha gyerekekkel, kutyákkal túrázó csoporttal 
találkozunk, a legváratlanabb mozdulatra is fel kell 
készülni, ez pedig azt jelenti, hogy közel “nullára” 
kell lassítani. Fontos az udvarias kommunikáció is: 
köszönés, egy mosoly, illetve mindig köszönjük meg, 
ha egy gyalogos előzékeny volt a bringással. 

TARTSUK ÉSZBEN EZT IS... 
Miközben nekünk nagyon könnyen kontrollálható 
lehet egy megszokott utazósebesség az erdőben, 
idősebb túrázóknak ugyanaz félelmetes szágul-
dozás, és rémisztő, ha 10-20 centiméterre repeszt 
el mellettük valaki. Talán azt sem kell ecsetelni, 
hogy kerékpárral mindenki olyan sebességet 
válasszon az erdei ösvényeken, amilyennel haladva 
biztonságosan tud reagálni az adott környezetben 
adódó helyzetekre. És azt is figyelembe kell venni a 
sebesség megválasztásánál, hogy az erdőben túrázó 
társainknak is legyen ideje felkészülni a találkozás-
ra. Említsük meg újra a csengő használatát, aminek 
a hangját mindenki ismeri. Aki meghallja, rögtön 
tudni fogja, hogy bringás közeledik és meg kell 
oldani a zavartalan elhaladást egymás mellett. 
Jelen pillanatban kijelenthetjük, hogy a gyakorlat-
ban az egymáshoz való pozitív hozzáálláson és a 

nánk magunkkal szemben. Bringával (nem csak 
e-bike-kal) különösen figyeljünk az erdőben 
gyere kekkel és kutyákkal túrázókra és használjuk 
a köte  lező tartozékot, a csengőt! Az elvárás egyébként 
for dít va is igaz, aki gyalogosan halad egy ösvényen, 
számítson bringásokra és ha tudja, segítse a zavar-
talan haladásukat. 
  

EMPÁTIA A TÚRÁZÓ TÁRSAINKKAL
Ha pedelec bringával túrázunk a hegyekben, 
meredek ösvényeken, legyünk tisztában azzal, hogy 
a gyalogtúrázók többsége nem is számít arra, hogy 
ott felteker valaki kerékpárral, a halk elektromotort 
esetleg nem is hallja, idő kell, amíg felfogják, mi 
történik... Vagyis ne várjuk el automatikusan a gyors 
reakciót és az előzékenységet, akkor se, ha elsőre 
úgy tűnik, hogy a gyalogosoknak valóban csak egy 
lépésükbe kerülne, hogy elengedjenek. Legtöbbször 
nem rosszindulatból tartanak fel, ha feltartanak, 
hanem egyszerűen nem reagálják le időben a hely-
zetet. Általában nekünk van lehetőségünk és időnk 
mérlegelni, hogy adott esetben nekünk kell enged-

 
AZ ERDŐBEN 
Itt is viselkedjünk kulturáltan!  A pandémiás hely-
zet ben megtöbbszöröződött a kirándulók száma, 
teljesen mindegy, hogy milyen jármódról beszélünk. 
Mondjuk ki, nem alakult még ki és nem mélyült el 
még mindenkiben az emberekben az etikett, hogyan
  kell viselkedni, ha többen használják az erdei utakat, 
mint korábban. Azon túl, hogy próbáljuk minél kisebb 
mértékben terhelni a környezetet, alapszabály, hogy 
viselkedjünk úgy bárkivel, ahogyan azt tőle is elvár -

A túravezetők és a tapasztaltabb túratársak higgadt és udvarias magatartásukkal nem 
csak a csapat többi tagjának segíthetnek megelőzni kellemetlen vagy balesetveszélyes 
helyzeteket, de a gyalogtúrázók és MTB kerékpárosok jó viszonyát is megerősíthetik.

E-bike etikett
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AZ AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁSRA VÁGYÓK 
KÖRÉBEN – AHOGY BÁRHOL EURÓPÁBAN – 
MAGYARORSZÁGON IS NAPJAINK SLÁGERE 
A BRINGÁZÁS ÉS HAMAROSAN BEGYŰRŰZIK 
A PEDELEC-ŐRÜLET IS. AZ ELSŐ FEJEZE-
TEK  BEN SZEREPLŐ SZÁMOK VISSZAFORDÍT-
HATATLANOK, EGÉSZ EURÓPA NEM TÉVED-
HET... SZOLGÁLTATÓI SZINTEN MÁR MOST 
A PEDELEC KERÉKPÁROKRA ÉRDEMES 
ALAPOZ NI.

LEHETŐSÉGE A MAGYAR TURIZMUSBAN IS

AZ E-BIKE

BUMM 
ÚJ SZABADIDŐSPORT ESZKÖZ ÉS 
ÚJSZERŰ TÚRÁZÁSI LEHETŐSÉG
Az emberek többsége nem azért túrázik bringával, 
mert a teljesítményét akarja méregetni, hanem 
azért, hogy önfeledten, jólesően mozogva bejárjon 
sokkal nagyobb távolságokat, mint gyalog, s 
eközben minél közelebb maradhasson a termé-
szethez. Nekik a kerékpár csak egy eszköz, hogy 
felfedezzenek egy térséget, az intelligens elek-
tromos rásegítés pedig biztosítja, hogy ne a fizikai 
erőfeszítésekre kelljen koncentrálniuk. 

A pandémiás helyzet elmúltával új lendületet kap-
hat a belföldi és a beutazó turizmus is, különösen 
a szabadtéri tevékenységek, de ez nem lehetséges 
innováció, új utak keresése nélkül. A turisztikai ter-
mékeknek is alkalmazkodnia kell a felgyorsult világ 
elvárásaihoz. Elsőre furcsán hangzik, de a pedelec 
túrákat érdemes inkább a gyalogtúrákhoz hason-
lítani, mint a hagyományos bringázáshoz. A XXI. 
századi emberek (gyerekek) is vágynak a túrázás 
adta szabadságra, a természet ölelésére, azonban 
többet akarnak. Több programot, több látnivalót, 
nagyobb területet szeretnének bejárni. Ehhez 
kiválóan alkalmasak az elektromos rásegítéses 
kerékpárok.ß

A nyomatékszenzoros pedelecek világa egy tel-
jesen új műfaj, ami dombos, hegyen terepen a 
hagyományos kerékpáron túrázókhoz képest egy 
szélesebb rétegnek adhat maradandó élményt. 

E-bike nyergében bárki eljuthat a friss 
levegőn mozogva olyan helyekre, ahová 
sem bringával, sem autóval vagy motor-
ral nem tudnának odaérni, gyalog pedig 
egyszerűen túl nagyok a távolságok. 

A kerékpáros és ezen belül az e-bike turizmus az 
ECF kutatásai szerint Európában már óriási számo-
kat produkál, a kapcsolódó bevételek hason ló vagy 
nagyobb összegeket tesznek ki, mint a kerék pár-
kereskedelem. Összehasonlítva más programlehe-
tőségekkel, például a szabadidős célú hajózásnál is 
nagyobb tételek mozognak a bringás turizmusban.
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Az előttünk álló e-bike bumm szempontjából fontos 
az is, hogy a hatóságok és az útvonalakat kezelő 
szervek (mind a közútkezelő, mind az erdészetek) 
részéről pozitív a hozzáállás hosszú távon is jól 
használható hálózatok kialakítására.

KERÉKPÁROSBARÁT SZOLGÁLTATÓK
A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség egyik 
legfontosabb projektje, hogy kialakítsa az Országos 
Kerékpárosbarát Szolgáltatói Hálózatot. Egy élmény-
dús kerékpártúrához a jó útvonalak önmagukban nem 
elegendők. A kerékpáros turizmus alakulásában, így 
az e-bike bumm begyűrűzésében is jelentős szerepe 
lesz a térségi szolgáltatóknak is. A pedelec-túrázók 
igényei még speciálisabbak, ezzel külön fejezetben 
foglalkozunk. 

Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ meg-
bízásából a MAKETUSZ koordinálja az országos 
kerékpárosbarát szolgáltatói hálózat létrehozását és 
működését. Célja, hogy létrejöjjön egy országos lefe-
dettségű hálózat, amelynek tagjai kielégítik a kerék-
páros túrázók igényeit, azonosan magas minőségű 
szolgáltatást nyújtanak és ezáltal több vendéget, 
magasabb bevételt realizálhatnak. 
A csat lakozás szempontjából a legfontosabb, hogy 
a szolgáltató kerékpáros szemléletet képviseljen és 
így fogadja a kerékpárral érkezőket. Az egyes szol-
gáltató típusokra vonatkozóan kötelező és opcionális 
kritériumok kerültek meghatározásra. A feltételekről 
a MAKETUSZ honlapján (www.maketusz.hu) lehet 
tájékozódni.

Elektromos rásegítésű enduro mountain 
bike-okkal nagy mértékben tágulnak ki az 
ő lehetőségeik, illetve új belépők jelennek 
majd meg ezekben a szakágakban. 

Nem csak az extrém vonal esetében lényeges, hanem 
általában a hegyikerékpárosoknál, hogy sokan eddig 
autóval érték el az erdő szélét, hiszen a városban/
közúton fárasztóbb haladást nem vállalták otthonról. 
E-bike birtokában jó esetben nem autóval/vonattal 
fogják megközelíteni a helyszínt a hétköznapi spor-
tolás során, hanem otthonról a teljes távolságot 
bringával teszik meg majd.

ÚJ ÚTVONALAK
Napjainkban (2021) soha nem látott mértékben fej-
lődik a magyarországi kerékpáros útvonalhálózat az 
épített kerékpárutak és a közutakon, illetve terepen 
kijelölt/kitáblázott útvonalak tekintetében is.

A kerékpáros turizmusban vegyesen 
érdemes használni az alacsony forgalmú, 
biztonságos közutakat, kerékpárutakat 
és nem szilárd burkolatú utakat. 

A kerékpáros turistáknak a biztonság a legfontosabb, 
az útminőség a kerékpártól is függ. Változatosabb egy 
túra, ha aszfaltos és erdei szakaszokat is tartalmaz. 
Egy szolgáltatónak és a kerékpáros szervezeteknek is 
érdemes törekedni a jó kapcsolatokra az erdészetek-
kel, akik általában nyitottak erre. A kerékpáros 
útvo nalak fejlesztéséhez szükséges a kerékpárút- 
hálózatban a hálózatból hiányzó szakaszok pótlása. 
Nem csak a pedelec-, hanem a teljes kerékpáros 
turizmus fejlődéséhez a legfontosabb pillér, hogy 
legyenek bárki számára hozzáférhető útvonalak. Ez a 
feltétel most teljesül, ráadásul a kitáblázott útvonalak 
mellett jól használható útvonaltervező applikációk (pl. 
balatonbike365) is megjelentek, valamint a Google 
útvonaltervezőjében is elérhető már Magyarországon 
a kerékpáros funkció. 

Az autóval megközelíthető gyalogos kirándulóhelyek-
kel szemben könnyű sorolni, mennyivel nagyobb pers-
pektíva van a kerékpáros turizmusban a jövőre nézve. 
A látványosságok környékén a parkolók meg  telnek, 
nehéz kezelni az egyre több látogatót, a kerék páros 
turista viszont alig foglal el több helyet, mint a gyalo-
gos. A környezet terhelése szempontjából a brin gások 
talán a gyalogosoknál is kisebb lábnyomot hagynak, 
hiszen szokásaikat ismerve kevesebb sze me  tet 
termelnek. Saját kulacsot használnak, job ban meg-
tervezik az élelmiszer csomagolását, nem ma rad  nak 
a nyomában PET palackok, üres üvegek stb.

Persze ahhoz, hogy értelmezni tudjuk ezeket a 
számokat, érdemes definiálni a szolgáltatókat is, 
akiknek bevétele származik a kerékpáros turiz-
musból. Nemcsak azokat kell figyelembe vennünk, 
akiknek fő tevékenysége a kerékpárokkal szervezett 
programok, túrázás, kölcsönzés stb. Hanem azokat 
a szolgáltatókat is, akiknek fő bevétele alapvetően 
a vendéglátásból, szálláshelyek értékesítéséből, 
utazás- és programszervezésből adódik, amelyek 
a szabadidős kerékpározáshoz kapcsolódnak. 

A pedelec-túrázók jó fogyasztónak 
számítanak, nagyobb területet járnak be, 
mint más kirándulók, több vendéglátói-
pari egységet érintenek, ahol szívesen 
költenek is. 

Több eszközt használnak, több szolgáltatást vesznek 
igénybe, mint a gyalogtúrázók, akik általában egy 
szűkebb területen mozognak a természetben.

Új belépők 

2

3

1
A KÖZLEKEDÉSBŐL 
Az e-bike bumm hosszú távon azokat is a pedelec 
túrázás felé irányítja, akik kezdetben nem ilyen 
céllal ismerkedtek meg az elektromos rásegítéses 
kerékpárokkal. A közlekedésben például azok a 
kerékpárosok térnek át elsősorban e-bike-ra (autóból 
vagy tömegközlekedésből váltanak), akik eddig nem 
kerékpároztak. Kézenfekvő, hogy előbb-utóbb ők is 
kipróbálják szabadidős felhasználásra a pedeleceket.

BÁRKI SZÁMÁRA KONTROL LÁL HATÓ 
SPORT TEVÉKENYSÉG, REKREÁCIÓ
A hétköznapi rekreációs bringázást is elérhető távol-
ságba hozzák a pedelecek azok számára, akik eddig 
a dombos-hegyes terepen kényelmetlennek érezték 
a kerékpározást, vagy egészségügyi okokból nem 
terhelhették magukat a legmagasabb pulzustarto-
mányokban. Elektromos rásegítéssel pontosan olyan 
intenzitással sportolhatnak, ahogyan szeretnének. 
Természetesen ők is potenciális fogyasztóivá válnak 
a kerékpáros turisztikai szektornak.

EXTRÉM HEGYIKERÉKPÁROZÁS
Magyarország bikepark-hálózata még meg sem 
közelíti az osztrák állapotot, ahol a sípályák felvonói 
nyáron is üzemelnek. Azoknak az enduró és lejtőző 
beállítottságú hegyikerékpárosok, akik nagy rugóu-
tas bringákat használnak, nehezen megoldott a lejtő 
tetejére való feljutás. 
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nagyon drágának számít egy elektro
mos rásegítéses bringa, a nagy európai 
bumm ellenére sokkal kevesebben 
fognak tartani ilyet a saját háztartás
ban, mint mondjuk Németországban. 
Ez azonban a szolgáltatóknak nem 
rossz hír, hiszen azok az emberek, akik 
évente néhány alkalommal terveznek 
ilyen programot, nem a saját bringáju
kat fogják használni, hanem bérelnek 
majd. Óriási az a sokaság, akik a termé
szetben, aktív kikapcsolódással sze
retnék eltölteni szabadidejüket, és eh
hez keresik az alternatívákat. Számukra 
tökéletes megoldás a pedelec. 
Ha ők leugranak egy hosszú hétvégére 
a Balatonfelvidékre, az ilyenfajta prog
ramokat fogják keresni. Ha például egy 
panzióban felajánlják nekik az ebike 
túra lehetőségét, biztosan kipróbálják 
majd. 

Ha valaki túrát szervez, nagy 
elő relépés a minőséget, hangu-
latot illetően, hogy pedelecekkel 
gond nélkül képes együtt haladni 
egy olyan csoport is, amelyben 
egyébként nagyon eltérőek az erő-
viszonyok. 

Egy hagyo má nyos kerékpárral túrá zó 
vegyes erőnlétű társa ságot a dimbes 
dombos terep és az emelkedők biztosan 
szétzilálnak. Ha például a hegyekben, 
erdőben haladunk, ahol sok ösvény 
ágazik el, túravezetőként iszonyú nehéz 
kezelni akár egy 1020 fős társaságot is, 

Három csoportra osztanám azokat, 
akik kapcsolatba kerülnek manapság 
Magyar országon a pedelec kerék
párokkal. Akiknek már van pedelecjük – 
ha a számukra megfelelő típust válasz
tották – megelégedéssel használják. 
Belőlük azok a szolgáltatók profitálnak, 
akiknél a túrák során megszállnak, 
fogyasztanak, kikapcsolódnak a kerék
párosok. A második csoportba azok 
tartoznak, akik már kipróbálták 
a pedeleceket. Amennyiben szakmailag 
megfelelő szintű szolgáltatást, illetve 
minőségi bringát próbáltak, akkor 
szinte biztos, hogy megkedvelték őket. 
Nálunk ők visszatérő vendégek, illetve 
bárhol máshol is szívesen kölcsönöznek 
ilyen bringát, belföldi, vagy külföldi 
utazás során is előszeretettel beiktatnak 
ilyen programot. Közülük valaki tervez 
a jövőben pedelecvásárlást, valaki 
nem, de az biztos, hogy fogják még 
a jövőben választani a kikapcsolódásnak 
ezt a formáját. A harmadik csoportba 
azok tartoznak, akik adott eseményen 
először próbálják ki az elektromos 
rásegítéses bringáinkat. 

A második és harmadik csoport a 
kerék páros szolgáltatóknak is fontos 
célcsoportja. Ha jól csináljuk a dolgun
kat, akkor folyamatosan visszatérő 
ügyfelekre teszünk szert személyükben. 
Úgy látom, hogy mivel Magyarországon 

hogy senki ne tévedjen el. Ha ilyenkor 
szigorúak próbálunk lenni, megtiltva az 
erősebbeknek, hogy a saját tempójuk
ban haladjanak, azzal aláássuk a túra 
hangulatát. Pedelecekkel teljesen más 
a helyzet, hiszen a kevésbé jó kondi
ban lévők alkalmazhatják az erősebb 
rásegítő üzemmódot, a jobb fizikummal 
rendelkezők pedig büszkék lehetnek 
arra, hogy ők ECOfokozatban, vagy 
akár rásegítés nélkül is tudják tartani 
a tempót. Ráadásul sokkal több idő jut 
beszélgetni, a tájjal foglalkozni. 

 ÖSSZESSÉGÉBEN .
Nagyobb csapatépítő tréningeknél – 
ahol már 50 vagy 100 fő is össze
jöhet – a szervezés is egyszerűbb, 
hiszen a pedeleceknek köszönhetően 
kevesebb túravezető szükséges egy 
adott csoporthoz és a domborzatot is 
szabadabban variálhatjuk.

 A KERÉKPÁRRÓL. 
Nyilván sokféle, különböző szintű 
kerékpáros szolgáltatás létezik, melyek
hez nem pontosan ugyanolyan eszköz 
szükséges. Nekem mégis alapelvem, 
hogy a kerékpár tudjon többet, mint 
amire az adott eseményen feltétlenül 
szükség van. Szolgáltatóként ez egyrészt 
nagyobb szabadságot jelent, másrészt 
nagyobb biztonságban is tudhatjuk 
ügyfeleinket, ami az egyik legfontosabb 
szempont. 

A pedelec bringák magyarországi kerékpáros turizmus-
ban történő alkalmazásával kapcsolatban a kézikönyv 
szerzőjeként és programszervezőként a ridehard.hu 
eseményein szerzett saját gyakorlati tapasztalataimat 
is szeretném megosztani a fentiekkel kapcsolatban.

Az elektromos rásegítéses kerékpárok nagyban javítják 
egy túra hangulatát, és folyamatos beszédtémát szolgáltat, 
a résztvevők számára az újdonság, technikai érdekesség. 

TÚRASZERVEZÉS
PROGRAMTERVEZÉS

A LEGFONTOSABB TAPASZTALATOK

Egyszerű példa: 
egy össztelós mountain bike bár 
las sab ban, de elgurul aszfalton is, 
ugyan akkor egy városi bringával bajba 
kerülhetünk, ha letérünk az aszfaltról. 
Egy olcsó bringa gyengeségeit a vendég 
is érzékelni fogja, egy szuper bringa 
viszont kompenzálni fogja a vendég 
hiá nyosságait, akár fizikumát, akár a 
kerékpárkezelési tudását tekintve. 
Az ügyfelek kerékpárkezelési techni
kája nagyon különböző, sokszor talál
kozunk olyanokkal, akiknek szó szerint 
az egye nesen előre haladás sem megy. 
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 MILYEN NEHÉZSÉGEKKEL. 
 TALÁLKOZHAT. 
 EGY SZOLGÁLTATÓ?. 
Egyelőre többel is, de ezek szinte mind 
olyan problémák, melyek hamarosan 
megoldódnak, ha kinövi magát a kerék
párosbarát szolgáltatók közege. Fontos 
megoldandó probléma a nagy értékű 
(nálunk másfél millió forintos) kerék
párok megóvása. 

Hogyan zárjuk ki, vagy csökkent-
sük minimálisra annak kockázatát, 
hogy valaki eltulajdonítsa, vagy 
büntetlenül nagy kárt okozhasson 
egy ilyen eszközben? 

A kölcsönzési folyamatba mindenkép
pen érdemes egy biztonságos ügyfélazo
nosítórendszert építeni (lehetőleg már 
online), és kaucióban kell gondolkozni, 
amit bankkártyával lehet intézni. 
Például egy kisebb panzió számára bor
zasztóan nehéz feladat jelenleg, ha saját 
háza táján szeretné mindezt megoldani. 

A karbantartáshoz szükséges tudást 
sem egyszerű elsajátítani, ehhez jó, 
ha profi partnerünk van kezdetben. 
Fontos továbbá a potenciális vendégek 
elérése is, hiszen egyelőre nagyon sokan 
vannak, akik még nem tudják magukról, 
hogy imádnának egy pedelectúrát. 
Őket még csak központilag finanszí
rozott kampányokkal lehet elérni, és 
bizto sítani kell egy olyan információs 
felületet, ahol az érdeklődők megtalálják 
a konkrét szolgáltatókat. 

Azt gondolom, hogy magasabb szinten 
érdemes egy olyan rendszerben gon
dolkozni, ami leveszi a kisebb vállal ko
zások válláról a fenti terheket és kész 
megoldásokat kapnak, hiszen az elek
tromos rásegítéses kerékpárokra az 
érdek lődés csak nőni fog, és a befektetés 
biz tosan megtérül a turizmus számára. 

  VÉGEZETÜL NÉHÁNY GONDOLAT. 
 A SZOLGÁL TATÁS ÁRÁRÓL. 
Szerintem nagy hibát követhetünk el, ha 
túl alacsonyra árazzuk be a pedelecek 
kölcsönzését, illetve a hozzájuk tartozó 
programokat. 

Ne úgy gondoljunk rájuk, hogy 
van a kerékpár-kölcsönzés, 
akkor kicsivel drágább az e-bike 
kölcsönzés... Mivel az e-bike ára 
többszöröse egy hagyományos 
bringáénak, sokkal nagyobb 
az amortizáció, 1-2 év használat 
után, ha értékesítjük a flottát, 
lényegesen nagyobb a nettó 
értékvesztés.

Márpedig a pedeleceket érdemes sűrűn 
cserélni, ha lépést akarunk tartani a 
dinamikus fejlődéssel. Akik befizetnek 
egy pedelectúrára, vagy ilyen csapat
építő programot szeretnének, általában 
a túravezetőtől, programszervezőtől is 
magasabb minőséget várnak el, mint 
egy hétköznapi túrán. Ezt a szintet csak 
képzett alkalmazottakkal lehet tartani, 
akiket jól meg is kell fizetni. Hosszú tá 
von tehát egyszerűen nem jön ki a matek 
egy alacsonyra árazott szolgáltatással.

Számtalanszor előfordult, hogy a 
nagyobb tudású mountain bikeok 
mentettek meg valakit egy balesettől, 
egyegy hiba terepen, sima cross/trek
king bringával biztos eséshez vezetett 
volna. Mivel egy jó nyomatékszenzoros 
pedelec cross/trekking verzióban is 
drága, arányaiban nem sokkal drágább 
egy sokkal biztonságosabb mountain 
bike. Ezt érdemes megfontolnia minden 
szolgáltatónak.

Azt már korábbi fejezetekben tárgyaltuk, hogy a 
pede lecek bringával túrázók nagyobb területet járnak 
be, több látványosságot érintenek, több szolgáltatást 
vesznek igénybe. Ráadásul kevésbé fáradnak el a 
nyeregben, így a pedelecek kitágítják az alterna tív 
program lehetőségeket. 

A falusi turizmus keretei között egy általában 30-50 
kilométeres túrán nagyjából két-három hosszabb 
megállást, pihenőt terveznek a bringások, melyek 
során fél óra, maximum egy óra az ideális időtartam. 

Ezalatt szívesen megnéznek egy tájházat, falusi 
attrakciót, meglátogatnak egy borospincét, sajtok-, 
szörpök-, édességek készítésével foglalkozó falusi 
gazdaságot.

Az e-bike sokoldalú közösség-építő eszköz, csapat-
építő tréningeknél vagy nagyobb társaságnak szer-
vezett eseménynél a csapatban vélhetően fennálló 
nagy erőnléti különbségek miatt nagyban könnyíti 
a szervezők munkáját, garantálja az egész csapat 
jó hangulatát, ugyanakkor lehetőséget ad érdekes 
játékokra is.

RÖVIDEN AZÉRT, MERT AZ E-BIKE BUMM MAGYARORSZÁGOT IS ELÉRI, ÉS NAGYON SOKAN VANNAK, 
LESZNEK, AKIK SZÍVESEN KIPRÓBÁLNÁK EZEKET A BRINGÁKAT TÚRÁN ÉS UTÁNA VISSZA IS TÉRNEK 
MAJD KÖLCSÖNZÉS, TÚRÁZÁS CÉLJÁBÓL. A NYUGAT-EURÓPÁBÓL ÉRKEZŐ TURISTÁK PEDIG MÁR 
SZINTE KIZÁRÓLAG PEDELECEKET BÉRELNEK, HA TÚRÁZNI SZERETNÉNEK.

 A KERÉKPÁROS TURIZMUSBAN?

A pedelec-túrázás 
kimondottan érdekes 
a Magyarországon 
divatos falusi turizmus 
szempontjából. 

SZOLGÁLTATÓKNAKE-BIKE PROJECT
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KOMOLYABB BEFEKTETÉS,
KOMOLYABB KERESLET
2022-es árszinten a turisztikai szolgáltatásokhoz 
alkalmas pedelec kerékpárok ára műfajtól függően 
körülbelül 700 000-1 500 000 forint között mozog. 
Ez az összeg akár az ötszöröse egy túrázásra és 
szervezett programokhoz alkalmas hagyományos 
bringa árának, nyilván felmerül a kérdés, megtérül-e 
a sokkal nagyobb befektetés. Ahogy már szó volt 
róla: a magas ár egyben azt is garantálja, hogy akik 
alkalomszerűen terveznek pedelec-túrázni, nem 
valószínű, hogy vásárlóvá válnak Magyarországon. 

Ők bérelni fognak, egyre többen, ahogy nő a népsze-
rűsége ennek a műfajnak. Ugyanakkor a pedelecek-
hez képest a normál kerékpárok rendszeresítése 
ellen szól, hogy a belföldi vendégek közül, aki fogé-
kony a kerékpározásra, annak van otthon hagyo-
mányos bringája, és azt viszi is magával, ha azzal 
tervez programot. 

Szerencsére egyre több lehetőségük van a szolgál-
tatóknak is, hogy pályázatok keretében támogatáshoz 
jussanak egy komoly beruházáshoz. 
  
Ésszerű inkább ezeket a lehetőségeket 
meg ragadni, mintsem kompromisszumot 
kötni az olcsóság javára.

A LEGFŐBB ÜGYFÉLKÖR 
EGY FIZETŐKÉPES CÉLCSOPORT
Főképpen a 40-50 éves családosok, akik a komolyabb 
sportteljesítményekkel szemben inkább az élményt 
keresik a bringázás során, szívesen állnak meg 
fagyizni, kávézni, ebédelni, és szívesen választanak 
szállást aszerint, hogy adott szolgáltató kerékpáros-
barát-e. 

Amit még érdemes végiggondolni azoknak szolgál-
tatóknak, akik szezonális helyszínen alapozták meg 
vállalkozásukat, hogy növelhető az „erős hónapok” 
száma.  Például a Balaton-felvidéken áprilisban-
májusban, vagy szeptember és október hónapok-
ban nagyobb élmény bringázni, mint a nyár kellős 
közepén, vagyis új vendégek nyerhetők a rendsze-
resített pedelec kerékpároknak köszönhetően. 
Szezonban pedig biztosan lesznek olyan ügyfelek, akik 
kimondottan a pedelec-túra lehetősége miatt
válasszák őket. 
 
A szabadidejükben kerékpározók száma 
folyamatosan nő, ők pedig keresni fogják 
a kerékpáros-barát helyeket.

BELFÖLDI KERÉKPÁROS TURISTÁK
Azokban a háztartásokban, ahol szívesen kerék-
pároznak, rendelkeznek saját hagyományos két-
kerekűvel. Akik hagyományos bringás programot 
terveznek belföldön, viszik tehát a saját felsze-
relésüket. Túravezető szolgáltatást ritkán vesznek 
igénybe, hiszen az informatikai eszközöknek és a 
könnyen elérhető információnak köszönhetően bárhol 
elboldogulnak. Ha viszont pedelec túrában gondol-
koznak, a hazai turisták többségének is bérelnie kell 
e-bike-ot.. Erre a szolgáltató már csomagot építhet, 
hiszen kínálhat túravezetést, szállást, ellátást, egyéb 
alternatív programokat, összességében nagyobb 
profitot realizálhat. 

A BEUTAZÓ (KÜLFÖLDI) 
KERÉKPÁROS TURISTÁK
Kimondottan kerékpározási céllal főleg azok a 
brin gások érkeznek Magyarországra, akik letekerik 
például az Eurovelo6 útvonalát, vagy egyéb „point to 
point” többnapos túrát, esetleg a balatoni körtúrát. 
Ők saját bringával érkeznek és a többnapos csomagos 
túra jellegéből adódóan nem sokat költenek/fogyasz-
tanak. A sportoló cikloturistáknak, akik kiválasztanak 
egy régiót és adott szálláshelyről csillagtúra szerűen 
fedezik fel a környéket országúti vagy mountain bike 
kerékpárral, egyelőre kevésbé gyakori célpontja 
Magyar ország, viszonylag kevesen vannak. 

A magyar szolgáltatóknak elsősorban azokra a csalá-
dokra/baráti társaságokra kell építeni, akik általános 
turista céllal érkeznek hazánkba és több terve zett prog-

Új belépők 

1

2

3

4

ramjuk között szerepel a kerékpározás is. A legtöbb 
ilyen európai vendég már célirányosan az elektromos 
rásegítéses bringákat keresik és ők vannak a legtöb-
ben a különböző típusú kerékpáros turisták közül.

Sokszor tévesen azt gondoljuk, hogy 
általánosan a kerékpáros turisták az 
Alpokhoz hasonló kihívásokat keresik, 
pedig ők vannak kevesebben. 

Magyarországon az emberléptékű terep lehet vonzó és 
az, hogy egyes régióinkban kis területen belül található 
sok érdekes megállópont, ahová érdemes ellátogatni 
kerékpárral. Mivel aki bringát bérel, általában már 
pedelecet szeretne, szívesen áldoz minőségi eszközre.  

A bérléshez vonzó áron hozzákapcsolható 
a túravezető szolgáltatás, valamint kialakítható 
jó partneri viszony azokkal a vendéglátóipari 
egységekkel, üzemeltetőkkel, ahová érdemes 
ellátogatni a túra során.

SZOLGÁLTATÓKNAKE-BIKE PROJECT



és szárításának lehetősége, 
szálláshelyeken ez egy nagy-
nyomású kerti mosót is feltételez. 
Kötelező az elsősegély felszerelés, 
illetve alap vető szerszámok, pumpa 
megléte, valamint a kerékpáros 
vonatkozású információ szolgál-
tatás (útvonalak, közlekedés, infra-
struktúra, egészségügyi). Fontos 
a különböző eszközök töltési lehe-
tősége, és itt most nem csak az 
e-bike akkumulátorra kell gondol-
ni, hanem a mobiltelefonra, GPS-re, 
kamerára, amit nagy segítség, ha 
ebéd közben tölteni tud egy egész 
nap túrázó bringás. 

A fejlett kerékpáros túraútvonal-
hálózat után a kerékpárosbarát 
vendéglátók megléte és minél 
nagyobb számban és minél több 
régióban történő megjelenése is 
a záloga annak, hogy a kerékpáros 
turizmus fejlődjön Magyarországon. 
Ahhoz, hogy egy szálláshely vagy 
vendéglátóipari egység, illetve 
bármilyen attrakció megkapja a 
kerékpárosbarát plecsnit, kötelező 
és opcionális kritériumoknak kell 
megfelelni. Ezek megtalálhatók 
a MAKETUSZ honlapján, szolgál-
tatótípusonként némileg eltérnek, 
de nagyjából a következő elveket 
követik:

A kerékpárosbarát szemléletet 
és viselkedést nehéz definiálni, 
mégis ez a leginkább elvárható. 
Ha a szándék megvan, akkor min-
den felmerülő igényt kulturáltan 
meg lehet oldani, túl a kötelező 
kritériumokon is. A kerékpáros 
turisták talán legfontosabb szem-
pontja, hogy biztonságban legyen 
a bringája. A szálláson vagy vihesse 
be a privát terébe, vagy legyen erre 

Mindeddig nem esett szó a speciálisan „pedelec-
barát” szolgáltatókról, mégpedig azért, mert nagy-
jából ugyanazon a kritériumoknak kell megfelelni. Ha 
valahol e-bike-ot lehet bérelni, az már egy következő 
szint, innentől kerékpáros-szolgáltatóról beszélünk. 
Speciálisan a pedelecekhez kapcsolódó legfontosabb 
igény nyilván a töltés lehetősége, ami nem olyan egy-
szerű, mint ahogyan sokan elsőre gondolnák. 

Egy tö ltő állomásnak biztonsági szabványoknak is meg 
kell felelni, esővédett, lehetőleg zárt térben kell lennie, 
valamint nem árt, ha minél több pedelec-rendszerhez 
kínál csatlakozót (Bosch, Shimano, Yamaha, Brose 
stb.). Ha egy szolgáltató már e-bike töltőállomásban 
gondolkozik, érdemes egy hálózathoz csatlakozni, 
kiforrott technikát telepíteni. Minden más részfolyama-
tot tekintve is érdemes a sztenderdizált megoldásokra 
törekedni, a következő fejezetben egy ilyen kerékpáros 
turisztikai szolgáltatót mutatunk be.

A PEDELECBARÁT” SZOLGÁLTATÓKRÓL
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a célra elkülönített, jól zárható 
tároló, amire folyamatos rálátása 
van a személyzetnek. Vendéglátó-
ipari egységeknél lehetőleg marad-
jon a látóterében és a közelében. 
A letámasztást, lezárást meg kell 
tudni oldani a fényezés sérülésének 
veszélye nélkül. Kerthelyiségben jó, 
ha kimegy a felszolgáló felvenni 
a rendelést és nem kell bemenni. 

Nagyon fontos a mosdó, és a víz-
vételi lehetőség is, utóbbi lehető-
leg ingyenesen, hiszen sokszor 
1,5 liter víz kerül a kulacsokba. 
Fontos a felszerelés tisztításának 
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HA PEDELEC KERÉKPÁROKAT HAJTUNK, 
AKKOR A LEGFONTOSABB A FELELŐS 

VISELKEDÉS KÖZLEKEDŐ- VAGY TÚRÁZÓ 
PARTNEREINKKEL SZEMBEN IS. NYILVÁN 

EZ IGAZ A HÉTKÖZNAPI KÖZLEKEDÉS
BEN IS, BÁRMILYEN JÁRMŰVEL, VAGY 

JÁRMÓDBAN. 

Mit jelent 
a kerékpárosbarát-

szolgáltató 
az e-bike turizmus 

szempontjából?

AZ ELŐZŐ FEJEZETEKBEN. SOKSZOR ELHANGZOTT MÁR 
A „KERÉKPÁROSBARÁT” KIFEJEZÉS.
Terveink szerint a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség kezelésében 2022-től kialakításra 
kerül majd az egységes hálózat, ami a kerékpáros vendégeket támogató szolgáltatókat tömöríti: 

https://maketusz.hu/orszagos-kerekparosbarat-szolgaltatoi-halozat/

 LÉNYEGES, HOGY EGY VENDÉGLÁTÓIPARI 
 EGYSÉG – BALATON! – AZ ELŐ ÉS UTÓSZEZONBAN 
 IS NYITVA LEGYEN, MERT A KERÉKPÁROS IDÉNY 
 ÁPRILISTÓL OKTÓBERIG TART. A KERÉKPÁR/PEDELEC 
 KÖLCSÖNZÉSI LEHETŐSÉG KIEMELT PONTTÁ 
 TEHETI AZ ADOTT SZOLGÁLTATÓT.

SZOLGÁLTATÓKNAKE-BIKE PROJECT
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A Balaton Bike Tour (www.balaton
biketour.com) nem csak az ország 
legnagyobb ebike flottáját építette 
fel és üzemelteti a Balatonfelvidéken 
150 minőségi Scott kerékpárral, de 
folyamatosan keresik a sztenderdizált 
megoldásokat is, melyek alkalmasak 
hálózat építésére is. Sőt ezeket készen 
megkaphatják olyan, egyéb fő profillal 
rendelkező szolgáltatók, akik integrál
ni szeretnék az ebike kölcsönzést és 
túraszervezést már meglévő tevékeny
ségeik közé. 
A vállalkozás egy síutak és rekreációs 
sporttevékenységek szervezésével és 
téli sportszerek kölcsönzésével 17 éve 
foglalkozó cég gyökereiből nőtte ki 
magát. Nyári szabadidősportként az 
elek tromos rásegítéses kerékpározásban 
látták a legnagyobb fantáziát 2019től.

A Balaton-felvidéki 
e-kerékpározás 
minden részletére 
kínálnak színvonalas 
szolgáltatást:

1. Tematikus e-bike élmény-
túrák profi túravezetőkkel

2. E-bike kölcsönzés (igény 
esetén házhoz szállítással)

3. Céges csapatépítés

4. Élmény csomagok, 
ajándékozható 

 élménykártyák 

5. Útvonalajánlatok, 
 GPS navigációval

6. Kiegészítők bérlése (sisak,
 hátizsák, gyerekülés, 

csomag tartó táska)

A pedelecekkel foglalkozó szolgáltatók számára alkalmaz ható 
megoldásokat legegyszerűbben egy rendszerszemlélettel épülő, 
létező vállalkozáson keresztül mutathatjuk be. 

„Rentbox” 
A konténermegoldás önálló kölcsönző egységként is működhet, akár egy panzió 
udvarán. Kulccsal zárható töltő/dokkoló egységeket tartalmaz (melyek egyébként 
külön is telepíthetők), hajtókaros rögzítéssel, ami megóvja a kerékpárt a festék
leverődéstől. Integrálható funkciói: 

1. ivókút (vízhálózat szükséges) 

2. önkiszolgáló szervizállomás 

3. publikus eBike töltőpont 

4. kerékpármosó

5. Wc-mosdó

6. publikus kerékpár parkoló 

7. információs pont (térkép, szolgáltatók, stb..) 

Bike Energy töltőállomások 
Egyszerre tölthetik az ekerékpárokat és az eautókat. A töltőállomások elsősorban
nyilvános és turisztikai területeken használhatók. A TOWER, a POINT és a LINE modellek 
gyorsan és egyszerűen összeállíthatók vagy falra szerelhetők. 

Szolgáltatás és infrastruktúra 
Elektromos kerékpárjaik minden 
terepre és igényre kínálnak meg
oldást: mountain bike, összteleszkópos 
(fully), trekking vagy city kategóriában. 
A pedeleceken kívül választhatók 
férfi, női és gyermekkerékpárok is 
különböző méretekben, vagy családi 
mókaként akár eCargo kerékpár kis
gyermekek biztonságosan szállításához. 

Ha a kölcsönzés során 
bármikor segítségre lenne 
szükség, a BBT profi csapata 
mindig rendelkezésedre áll.

Ebike kölcsönző pontok: 
Tihany, Balatonfüred, Veszprém, Szent
antalfa, Zánka, Vászoly, Nemesvámos és 
és Szántód
A Balaton Bike Tour csapata nem csak 
saját üzemelte tésű pontokat használ, 
hanem partner szolgáltatókhoz 
(szállás/vendéglátás) telepít kölcsön
zőállomásokat, BBTarculattal.

A Balaton Bike Tour azonban nem állt 
meg itt, a megszerzett tudás segítségé
vel és partnerek bevonásával létrehoz
ták a MetaBikeot, ami infrastruktúra 
megoldásokat kínál. 

A társaság célja teljeskörű, ebikera ala
puló mobilitási szolgáltatások kialakítása, 
valamint kapcsolódó infrastruk túra 
megoldások tervezése és kivitelezése: 

1. hotel, szálláshely 
 szolgáltatás bővítés

2. kerékpár szerviz, 
 kölcsönző fejlesztés

3. turisztikai 
 szolgáltatásfejlesztés 

4. település / régió 
 kerékpáros infrastruktúra
 fejlesztés

EGY MINTASZERŰ HAZAI VÁLLALKOZÁS

BALATON
BIKE TOUR

SZOLGÁLTATÓKNAKE-BIKE PROJECT



Velobrush mosóállomás
automatizált 

kerékpártisztításhoz 
1. beltéri vagy kültéri professzionális használatra 

2. zárt rendszer 

3. minden típusú kerékpár könnyen rögzíthető 

4. kíméletes tisztítás alacsony nyomással és 
 víz-levegő keveréses technikával

5. professzionális nagynyomású gumiabroncs- 
 és felni tisztítás 

6. kültéri használat közvetlen vízhálózat 
 kapcsolat nélkül 

7. rendkívül alacsony víz- és energiafogyasztá-
sával kifejezetten környezetbarát
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A profi töltőállomá sok nak 
számos előnyével számolhatunk

1. Az e-bike akkumulátorok akár kétszer gyor-
sabban töltődnek fel

2. Nyílt szabvány: Minden általános e-bike márka 
gyorsan és biztonságosan tölthető

3. Bármilyen időjárási körülmények között bizton-
ságosan tölt 

4. Számos e-kerékpár és e-autó tölthető egyszerre 

5. Az e-töltőállomások vonzzák az ügyfeleket, 
ezáltal növelik az értékesítést

7. Testre szabható design 

8. Vonzó finanszírozási lehetőségek támogatás-
sal, lízinggel vagy költségmegosztással 

A Veloclean mobil 
mosó állomás kézi mosáshoz 

1. beltéri vagy kültéri professzionális használatra 

2. kereken gurítható mobil mosóállomás 

3. minden típusú kerékpár és robogó könnyen 
rögzíthető, állítható magasságú tartóval

4. beépített kompresszorral, tiszta víz-, 
szennye zett víz- és mosószer tartállyal 

5. kíméletes tisztítás alacsony nyomással és 
víz-levegő keveréses technikával

6. önkiszolgáló funkcióval, beépített bank-
terminállal 

7. környezetbarát: alacsony vízfogyasztással 

Töltő és szerviz oszlopok
A Clorofilla elnyerte a Design & Innovation 2020 díjat a 
turizmus kategóriában. Ez a díj a kerékpározás legjobb 
termékeit választja ki, nemcsak esztétikai szempontból, 
hanem konkrét tesztekkel is. 
A Clorofilla magyarországi forgalmazója a MetaBIke.
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MIÉRT ÉRDEMES
TÖLTŐPONTOT RENDSZERESÍTENI ÉS

Adott esetben egy ilyen töltőállomásról egyúttal 
elektromos autók is tölthetők, valamint lényegesen 
gyorsabb a feltöltési idő, így még inkább érdemes 
megfontolni a befektetést.

 MIRE KELL FIGYELNI EGY 
 ELEKTROMOS RÁSEGÍTÉSES  
 KERÉKPÁROKKAL 
 FOGLALKOZÓ 
 SZOLGÁLTATÓNAK?

SZOLGÁLTATÓKNAKE-BIKE PROJECT

A fent bemutatott Balaton Bike 
Tour professzionális töltőpontokat 
alkalmaz, aminek több oka is van, 
ezeket minden elektromos ráse-
gí téses kerékpárokkal foglalkozó 
szolgáltatónak végig kell gondolnia. 

A legfontosabb a biztonság, hiszen 
nem zárt helyen az elektromos ber-
endezéseket, konnektorokat védeni 
kell a környezeti hatásoktól. A két 
legismertebb károsító elem a por 
és a nedvesség lehet. Nem csak 
az e-bike töltőkre, de általában az 
elektromos berendezésekre, csat-
lakozásokra létezik egy nemzetközi 
– úgynevezett IP – szabvány, ami 
a különböző védettségi szintet jelzi. 

A két számjegyből az első a por 
elleni védettséget, a második a vízzel 
szembeni ellenálló képességet mu-
tatja. Ha egy szolgáltató egységnél 
nem zárt területen történik az 
e-bike-ok töltése, akkor minden-
képpen olyan kiállás szükséges, ami 
rendelkezik IP-védettséggel. 

Más kérdés, hogy az ilyen töltő állvá-
nyok sokszor saját biztosítékkal is 
rendelkeznek, így kialakuló zárlat 
esetén rögtön lekapcsolnak.

Akárhogy is nézzük, a profi meg -
oldást azok a töltőállomások jelen-
tik – például a fenti Bike Energy – 
ahol a dokkoló egységhez jár egy 
időjárásálló töltőkábel is, jobban 
mondva nem egy, hanem a leg több 
ismert gyártó különböző csatlakozói-
hoz külön-külön több is. Az ilyen profi 
termékek viszont működnek esőben 
is, ami igencsak életszerű, hiszen egy 
e-bike túra során pont a nyári zápor 
közben érdemes leállítani és tölteni 
a bringákat, amikor betérünk közben 
egy vendéglátóipari egységbe. Azok 
a szolgáltatók tehát, akik hajlandók 
beruházni komolyabb felszerelésbe, 
valószínűleg több ügyfelet vonzanak 
majd. 

Akár nagyobb műszaki áruházak – 
pl Conrad – is kínálnak kimondottan 
e-bike-ok töltéséhez optimalizált 
oszlopokat, elosztókat, melyek sza-
bad téren, teraszon, falra felszerel-
hetők. Az ilyen kedvező árcédulákkal 
ellátott elosztó/töltődobozoknak 
azonban van egy óriási hátránya. 
Ezekbe az e-bike-hoz tartozó gyári 
töltőt kell bedugni, ami viszont 
általában nem rendelkezik megfe-
lelő IP védelmi fokozattal, hiszen a 
gyártók zárt térben történő töltésre 
tervezték. Vagyis a szabad téri töltés 
innentől kezdve nem biztonságos, 
hiába van IP-védettségi fokozata a 
töltőállványnak, ha a töltőnek magá-
nak nincs. 
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minden igényt kielégítő töltési meg-
oldásokat, lezárási lehetőségeket 
stb. Ezeket speciálisan az ilyen meg-
oldásokra szakosodott cégek tudják 
kínálni külföldről, vagy akár itthon. 

E-BIKE SZOLGÁLTATÓK 
TÁMOGATÁSA 
Egyelőre szükség van az e-bike 
kölcsönzéssel és programszerve-
zéssel foglalkozó vállalkozók 
támo gatására. Nyilván sokat 
segít hetnek az eszközbeszerzést 
támogató pályázatok, de nem csak 
direkt anyagi segítség szükséges. 
A már említett kész megoldások 
kidolgozásával és országos szintű 
szemléletformáló kommunikációval 

is óriási segítséget nyújthat az 
állam, az Európai Unió, vagy akár a 
térségek, önkormányzatok is, ahol 
van potenciál az e-bike turizmusban.

SZEMLÉLETFORMÁLÓ 
KOMMUNIKÁCIÓ
A kommunikációban fontos, hogy 
általános turisztikai marketing-
anyagokon is jelenjen meg az 
e-bike, minél több influenszeren 
keresztül bekerüljön azoknak a 

Mi befolyásolhatja tehát a jövőben 
az elektromos rásegítéses kerék-
párok térhódítását?

BÁRKI SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐ, 
JÓL KIJELÖLT ÚTVONALAK
Az útvonalak fontosságáról már volt 
szó korábban, mindennek az alapja 
a jól kerékpározható útvonalak 
megléte. Speciálisan az e-bike-okat 
kereső beutazó turisták szempont-
jából fontos az idegen nyelven 
hozzá férhető információ is, hogy 
megtalálják ezeket az útvonalakat.

KERÉKPÁROSBARÁT 
SZOLGÁLTATÓK 
A kerékpárosbarát szolgáltatók az 
e-bike-os közönség szempontjából 
a szokásosnál is jobban ügyelnek 
a biztonságos tárolásra, valamint 
lehetőséget adnak a töltésre, több-
féle rendszerhez. A modern pedelec 
kerékpárokhoz profi megoldások 
szükségesek.

KÉSZ MEGOLDÁSOK ELTERJEDÉSE
A profi megoldásokat nem a kerék-
párosbarát szolgáltatók fogják 
kitalálni, hanem alkalmazni kell az 
európai mércével is színvonalas, 

látóterébe, akik nincsenek tisztában 
vele, mire használhatók ezek a 
kerékpárok. Fontos az ismeretter-
jesztő tartalmak készítése, melyek 
kiemelik a nyomatékszenzoros 
pedelecek képességeit, ahogyan 
ez a kézikönyv is. És végül, de nem 
utolsó sorban a pedelec bringákat 

a leginkább a személyes próba útján 
lehet népszerűsíteni, tehát nagyon 
fontos a közvetlen kommunikáció, 
szemléletformáló események szer-
vezése. Akik kipróbálják egy túrán 
a nyomatékszenzoros e-bike-okat, 
minden bizonnyal sok ismerősüknek 
mesélnek majd pozitívan, saját 
élmények alapján.

FOGYASZTÓBARÁT KERESKEDŐK
Az egész jövőbeni „pedelec-szub-
kultúra” nem működhet hozzáértő 
és fogyasztóbarát kereskedők 
nélkül, akik felelősen értékesítik 
a nagy értékű eszközöket és biztosít-
ják a lehetőséget a szakértő karban-
tartásra. 
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Mit hozhat a következőévtized? Robban-e az e-bike bumm 
Magyarországon is? A lehető ségek adottak a piaci szereplőkön, 
a törvényhozáson és az állam támogatásán és a felhasználókon is 
múlik, milyen mértékben terjednek majd a pedelec kerékpárok.

LEHETŐSÉGEINEK 
FEJLESZTÉSE 
MAGYARORSZÁGON

AZ E-BIKE KERÉKPÁROZÁS

SZOLGÁLTATÓKNAKE-BIKE PROJECT



A személyi jövedelemadóról 
szóló törvény friss módosítása 
sze rint 2022. január 1-től adómentes 
lesz a kifizető által biztosított – 
kizárólag emberi erővel hajtott vagy 
legfeljebb 300 W teljesítményű elek-
tromos motorral segített – kerékpár 
magáncélú használata. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy a munkáltató 
a feltételeknek megfelelő kerékpárt, 
elektromos kerékpárt biztosíthat 
a munkavállalói számára. Fontos 
azonban, hogy a kerékpár nem kerül 
a munkavállaló tulajdonába.

Az adómentes juttatásnak 
nem feltétele, hogy a normál vagy 
elektromos kerékpárt a vállalkozás 
érdekében is használja a magán-
személy, így a cég által vásárolt 
vagy lízingelt biciklit akár teljes 
mértékben magáncélra (pl. családi 
kirándulásokra) is használhatja 
a munkavállaló. A kedvezménynek 
köszönhetően munkáltató cégautó 
flottáját 2022-től igény szerint akár 
céges (elektromos) kerékpárokkal 
is bővítheti.

Az utóbbi években a közlekedés 
és a kikapcsolódás szintjén is nagy 
erőkkel támogatja az Európai Unió 
a kerékpározást. Nem véletlenül, 
hiszen az élet bármely területén 
bizonyítottan kisebb ökológiai 
lábnyomot hagynak a kerékpárosok, 
nem csak a gépjárművet vagy 
tömegközlekedést használókhoz 
képest, de sok esetben a gyalogosan 
túrázóknál is. Utóbbiak esetében 
figyelembe kell venni azt is, hogy a 
szabadidős tevékenység előtt-után 
gépjárművel közlekednek és jóval 
több felesleges fogyasztási cikket 
használnak, mint a bringások, akik 
általában környezettudatosabban 
csomagolnak, illetve fogyasztanak 
egy túra során. 

Míg régebben sokan csak segéd-
motorkerékpárhoz hasonló közle-
ke dési eszközként tekintettek az 
e-bike-okra, ma Európa nagyobbik 
felében már a túrázásra és sporto-
lásra is alkalmas pedelecek képe 
villan fel a többségnek. A folyamat 
már generálja önmagát és szeren-
csére minden szinten a kerék-
párokkal együtt kezelik az elektro-
mos rásegítéses bringákat és az 
EU is ugyanúgy segíti a pedelecek 
térnyerését, mint a hagyományos 
kerékpározásét.

Az EU pozitív törekvéseinek 
fontos állomása, hogy az Európai 
Unió tanácsa ÁFA-csökkentések-
ről egyezett meg 2022. december 
7-én. A tagállamok a jövőben a 
hagyományos és az elektromos 
rásegítéses kerékpárokra érvényes 
ÁFA-kulcsot is redukálhatják. 
Ez Magyarországon is nagy lökést 
adhat a további fejlődésnek.

Nemcsak a kerékpárokra és 
e-bike-okra, mint termékekre, 
hanem a kölcsönzéssel, szervize-
léssel és szállítással kapcsolatos 
szolgáltatásokra is alkalmazható 
lesz az ÁFA-csökkentés. Minden 
európai kerékpáros-szervezet 
üdvözölte a döntést, ami tovább 
generálhatja a „kerékpár-bumm”-ot. 
A korábbi (2018-as) reformjavasla-
tok szerint az e-bike-okat még nem 
vették bele azoknak a termékeknek 
és szolgáltatásoknak a körébe, 
melyekre a társadalom fejlődésére 
gyakorolt pozitív hatásuk miatt az 
5%-os minimális ÁFA-kulcs alkal-
mazható. A kerékpáros szervezetek 
lobbijának köszönhetően azonban 
végül bekerültek az elektromos 
rásegítéses bringák is. A tagállamok 
(így Magyarország is) saját törvény-
hozásukon belül dönthetnek majd 
a kerékpárokhoz és e-bike-okhoz 
kapcsolódó ÁFA-csökkentésről.

POZITÍV PÉLDÁK
KÜLFÖLDRŐL ÉS ITTHONRÓL 

Manuel Marsillo, a CONEBI (Euró pai 
Kerékpárgyártók Szövetsége) így nyilatkozott a döntésről: 

„Régóta lobbiztunk az ECF-fel (Európai Kerékpárosok Szövetsége) 
közösen, aminek végre meglett az eredménye. Az ÁFA-csökkentés 
lehetősége egyedülálló lehetőség az európai kormányok számára, 
hogy kézzel foghatóan támogassák és népszerűsítsék a kerékpározást.”

Időközben Magyarországon már 2021-ben döntöttek adókedvez-
ményről, ami szerint 2022. január elsejétől akár kizárólag magáncélra 
használható kerékpárt vagy elektromos kerékpárt is biztosíthat egy 
munkáltató adómentesen.

 AZ ELEKTROMOS  
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