JAVASLATOK
A MIKROMOBILITÁSI ESZKÖZÖK FORGALMI SZABÁLYOZÁSÁRA
SZOLGÁLTATÓI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

Összefoglalás
A mikromobilitási eszközök szabályozásánál a legfontosabb kritériumnak a maximális
sebesség szabályozása tekinthető, ugyanis ebből kiindulva az összes többi szempont is
könnyebben meghatározható. Javaslatunk a 25 km/h végsebesség, valamint a kerékpárral
megegyező szabályok alkalmazása.

Bemutatkozás
Cégeink, a Go Mobility 1, illetve az E-Magine Travel Services2 a mikromobilitási
szolgáltatók körében az elsők között lépett a piacra Budapesten. Kilenc éves történetünk
alatt lehetőségünk nyílt Budapesten bemutatni és tesztelni számos olyan járműinnovációt,
amely a LEV (Light Electric Vehicle, avagy könnyű elektromos jármű) kategóriában az
alternatív közlekedés új lehetőségeit nyújtotta. Még fontosabb azonban, hogy az
újdonságokat kiállításokon, kerékpáros eseményeken, illetve az Autómentes napokon
országszerte több ezer hazai, Budapesten pedig több mint százezer felhasználó is
megismerte és kipróbálta az évek során, így első kézből szereztünk információkat a
preferenciákról, az ergonómiáról és mindenekelőtt a biztonságról.
Budapesten 2016-ban, több éves kutatásunk eredményeként importáltunk elektromos
rollereket (amelyet MonsteRoller néven népszerűsítettünk), akkor még Európában is az
elsők között elindítva ezzel egy új elektromobilitási és turisztikai szolgáltatást.
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Több mint 63 000 vendég,
27 337 óra üzemidő,
3 932 idegenvezetett városnéző program,
380 000+ km megtett út zéró emisszióval,
12 professzionális idegenvezető,
1. helyezés a turisták körében Budapest szabadtéri programjai között (TripAdvisor),
0 eset súlyos baleseti sérülés a járműveinkkel összefüggésben.

Örömmel hivatkozunk rá, hogy jelenleg a városban 186 szolgáltató és programlehetőség
rangsorában 2018 óta az 1. helyen állunk az utazók és látogatók körében. A vélemények
bárki számára nyilvánosan hozzáférhetők:
https://www.tripadvisor.co.hu/
Attraction_Review-g274887-d12293786-Reviews-E_Magine_Tours_BudapestBudapest_Central_Hungary.html
Ezt a megtisztelő elismerést vendégeinktől a folyamatos szakmai maximumnak, illetve az
eszközeink magas biztonsági és technológiai előírásainak és színvonalának is
köszönhetjük.
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https://gomobility.eu
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https://www.emaginetours.com

Ezeken felül a Fővárosi Rendészettel is hosszabb távra tekint vissza együttműködésünk,
illetve kevés olyan helyzet és eset fordult elő a belváros közlekedésében amellyel ne
találkoztunk volna az elmúlt évek során. Mindezek alapján úgy látjuk, érdemi
tapasztalataink gyűltek össze a mikromobilitási eszközök és a közlekedés gyakorlatát
illetően.
A zéró emissziós elektromos mikromobilitási eszközök kategóriái
Elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) 25 km/h

Elektromos rásegítésű kerékpár (s-pedelec) 45 km/h

Elektromos rásegítésű kerékpár (r-pedelec) >45 km/h

Elektromos kerékpár indítókarral

Elektromos roller (üléssel vagy ülés nélkül)

Segway

Hoverboard

Monowheel

Elektromos gördeszka

Velomobil, illetve burkolattal ellátott 2- vagy 3-kerekű eszközök

Egyéb járművek

Szabályozási szempontok
A fenti összesítésből látható, hogy az elmúlt 5 évben mennyit fejlődött és változott a
személyi közlekedési eszközök termékkínálata. A jelenleg kapható járművek sokféle
kialakítási és működési mechanizmusa, úgy tűnik, egymástól egészen eltérő feltételeket
teremt a járművek úthasználatát, a felhasználók körét és természetesen elsősorban a
biztonságot illetően. Ne feledjük el azonban, hogy a gyártók és a szolgáltatók érdeke is
közös: felhasználóik elégedettsége, amelyhez épségük és biztonságuk elengedhetetlen.
Ezt megerősíti személyes tapasztalatunk, hiszen a fent jelzett eszközöket szinte kivétel
nélkül felhasználóink ezrei tesztelték mind forgalomban, mind pedig lezárt tesztpályán az
évek során.
Az eszközök szabályozását illetően 5 alapvető területen szeretnénk javaslatot tenni:
$ sebesség,
$ motorteljesítmény,
$ úthasználat,
$ fejvédő használata,
$ vezetői engedély elvárása.
Ezek a szempontok azonban nem egyenrangúak: a maximális sebességet tekinthetjük a
legfontosabb vezérelvnek az új mobilitási eszközök szabályozását illetően, amelyből
kiindulva az összes többi kritérium meghatározható és levezethető.

Sebességkorlát
A mikromobilitási eszközök használatát egységesíteni a fent bemutatott széles kínálat és
típus alapján kihívásnak tűnhet. Azonban az elektromos rásegítésű kerékpárok esetében
ez nem jelentett problémát és hatékony megoldás született. Az elektronikus meghajtási
rásegítésnek az EU területén 25 km/h-ban való maximalizálása biztonságot teremtett az
utakon. Ne feledjük el azonban, hogy ezt a sebességet hagyományos kerékpárosok
emberi erővel történő meghajtással is rendszeresen és jelentősen átlépik.
Ma a világon a 25 km/h maximális sebességkorlát (mely az USA-ban inkább 32 km/h) a
legelterjedtebb és legszélesebb körben elfogadott. Eltérő szabályozás hiányában,
felelősségtudatos szolgáltatóként ezt a sebességhatárt önként alkalmaztuk a flottánkban
üzemeltetett járműveinkre a kezdetektől fogva.
Ausztria a kerékpár kategóriájába sorolja be a 25 km/h sebességnél gyárilag többre nem
képes elektromos meghajtású eszközöket, azokkal mindenben megegyező módon:
kerékpárutak kötelező használata, valamint a fejvédőhasználat és jogosítvány kötelezővé
nem tétele.3
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https://www.wien.gv.at/verkehr/scooter-roller/index.html

Ezt a szabályozást minden szempontból kiválónak találjuk, hiszen megoldja az összes
felmerülő kérdést, az úthasználatot, a jelenbeli és jövőbeli járműtípusokat, biztosítást stb.
beleértve.
Mi a helyzet azokkal az országokkal, ahol a korlátozás maximálisan 20 km/h sebességet
enged meg? Ezt a kérdést érdemes nem csupán a jármű előtt, hanem a jármű mögött
haladó forgalom szempontjából is megvizsgálni. Egy városnéző túra vagy egy hétvégi
kikapcsolódás során a 20 km/h teljesen optimális menetsebesség. Azonban forgalmi
szituációban sem a közutakon, sem a kerékpárutakon nem elégséges ahhoz, hogy a
mögötte haladó forgalmat ne tartsa fel a jármű, amely ezért a gyakorlatban számos
konfliktushelyzeteket szülhet, ld. például a Segway járművek haladása a közutakon.
Összességében tehát 25 km/h maximális sebességet javasolunk a mikromobilitási
eszközöknek.
Motorteljesítmény
A motorteljesítmény szabályozását illetően már sokkal összetettebb képet kapunk. Egy
egész világot átfogó kutatás alapján ezt a paramétert jellemzően az EU-n kívül nem
korlátozzák.4 Ennek igen praktikus okai vannak. Amíg az elektromos rásegítésű kerékpár
esetén a vezető saját erejével hozzájárul a meghajtáshoz, addig a rollerek és további
elektromos eszközök esetében ez nincs így. Ebből fakadóan egy elektromos kerékpár
250 W alapteljesítményéhez a pilóta teljesítményét is hozzáadva a teljesítmény akár
kétszeresét is kaphatjuk, hiszen az ember akár 400 W erőkifejtésre is képes. 5 Mindebből
fakadóan 250 W teljesítménnyel egy önállóan működő elektromos közlekedési eszköz
nem lesz képes nagyobb súlyú pilótával vagy pedig egy emelkedőn kielégítő teljesítményt
nyújtani.
Mindezeken felül a dinamikus gyorsítás a forgalomban igen hasznos lehet, hiszen a
forgalom sebességét így könnyebben felveszi a jármű. Továbbá egyetlen járműgyártóknak
sem érdeke, hogy indokolatlanul magas motorteljesítményt tervezzen egy 25 km/h
sebességű eszközbe sem költséghatékonyság, sem pedig biztonsági szempontból.
Ennek megfelelően amennyiben a járművek végsebessége nem lépi át a 25 km/h
sebességet, a maximális motorteljesítmény szabályozását nem tartjuk indokoltnak.

Úthasználat
A mikromobilitási személyszállító eszközök jellemzően nem haladják meg a kerékpárok
által elfoglalt útmennyiséget (kormányszélesség és járműhossz, ld. fenti példák), és
amelyek igen, azok jellemzően 3- vagy több kerekűek. Amennyiben a sebességkorlátozás
25 km/h ezeknél az eszközöknél, annyiban a közlekedés összes szereplőjének
szempontjából indokolt tehát, hogy mindenhol – ahol lehetséges – a kerékpárutat,
kerékpársávot használják az eszközökkel az egyéb útfelületek helyett. Ahogyan jeleztük,
egy átlagos kerékpáros természetesen 25 km/h sebességnél magasabb sebességre is
képes a kerékpárutakon, de a 25 km/h sebesség még nem akadályozza a forgalmat.
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https://blog.unagiscooters.com/2019/10/15/the-comprehensive-guide-to-electric-scooter-laws/
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https://ieeexplore.ieee.org/document/5910449

A járdahasználatot alapvetően nem javasoljuk a mikromobilitási eszközökkel. Ez alól
azonban kivételt képeznek az olyan helyzetek, ahol nem létezik az út melletti védett
kerékpárút és az úton a forgalom sebessége magas (ilyen például Budapesten az
Erzsébet híd, ahol a rendkívül sűrű járműforgalom mellett egy igen széles járdafelületen
megfelelően – ha nem is problémamentesen de mindenképpen biztonságosabban –
férnek el egymás mellett a gyalogosok és a kerékpárosok). A járdákon a kerékpárokkal
azonos módon, csökkentett sebességgel javasoljuk a járdahasználatot, illetve olyan
eszközökkel, amelyek a forgalomban való részvételhez elengedhetetlen 25 km/h sebesség
elérésére nem képesek.
Összefoglalásképpen: a kerékpárokkal teljesen megegyező úthasználati szabályokat
javasolunk a mikromobilitási eszközöknek.
Fejvédő használata
A fejvédő használatát, ahogyan az összes megelőző szempontot is, ugyanúgy a járművek
sebességéhez érdemes igazítani, hiszen a jármű kialakításából eredő sokféleség nagyon
összetetté tenné ennek szabályozását. A fejvédő használata mindenképpen
biztonságosabbá teszi az eszközök használatát, ugyanakkor bizonyított, hogy a kötelező
fejvédőhasználat csökkenti a felhasználók számát, ami közvetett módon pedig akár
veszélyesebbé is teheti a közlekedést az adott járművön.6 Kérdés tehát, mi a
szabályozással a célkitűzés.
Ennek megfelelően amennyiben a járművek végsebessége nem lépi át a 25 km/h
sebességet, fejvédő kötelező viselésének előírását nem javasoljuk.
Vezetői engedély
A kerékpárok sebességét meg nem haladó járművek esetében ugyanúgy nem indokolt a
vezetői engedély kötelezővé tétele, ahogyan a kerékpároknál sem elvárt.
Társadalmi potenciál
Ma a járműfejlesztések sebessége, az elérhető típusok sokfélesége, sőt a használati
modellek (privát használat, megosztás, kölcsönzés) mind bővülő trendet mutatnak
világszerte.
A McKinsey Company nemrégiben publikált egy elemzést arról, mi várható a
mikromobilitás jövőjére nézve.7 Ebben megállapítják, hogy a mikromobilitás természetéből
fakadóan intuitív: az emberek szívesen és könnyedén használják és a szabadság érzetét
adja. A városi forgalom 15 km/h-s átlagsebességéhez viszonyítva a mikromobilitás egy
stresszmentesebb és hatékony módját kínálja a közlekedésnek. A gépkocsival megtett
városi utak akár 60%-át képes kiváltani, hiszen egy városban ebben az arányban vannak
a 8 km-nél rövidebb utak. Tegyük hozzá ehhez azt a tényt, hogy a légszennyezés
világszerte évente 7 millió ember halálát okozza, valamint hogy a világon az emberek
Hiszen minél többen kerékpároznak, annál biztonságosabbá válik a kerékpározás: https://
www.washingtonpost.com/transportation/2019/11/06/ntsb-says-mandatory-bike-helmet-laws-wouldsave-lives-bike-advocates-disagree/ ,
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/aug/12/mandatory-bike-helmet-laws-do-more-harmthan-good-senate-hears ,
https://www.outsideonline.com/2401809/stop-trying-force-cyclists-wear-helmets
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91%-a az egészségügyi határértéknél rosszabb minőségű levegőt kénytelen lélegezni.8 Az
EU-ban a szén-dioxid kibocsátás 30%-áért a közlekedés a felelős, aminek a 72%-át a
közúti közlekedés okozza9 (Magyarországon 98%-át!10 ).
Még az elektromos autókhoz képest is egy mikromobilitási jármű átlagosan 99%-al
könnyebb, energiájának 5%-át fogyasztja, és annak mindössze 1%-ba kerül.11
Az elmúlt években a mikromobilitás rendkívül gyors fejlődése – a szolgáltatók nem
egyszer megkérdőjelezhető üzleti modelljeivel az élen – természetesen számos kérdést
vetnek fel az eszközök szabályozására. Érdemes ezért előre tekinteni és megfigyelni
azokat a környező országokat, amelyek elöl járnak és megoldották a közlekedési
szereplők együttélését: ilyen többek között Ausztria12, Belgium13, Olaszország14.
Mindannyiunk érdeke az élhető város: az élhetőség alapkritériuma pedig az emberi lépték
a közlekedésben, illetve a közlekedésünkkel a másokra gyakorolt negatív hatás
minimalizálása.

Cégünk munkatársai örömmel állnak rendelkezésre további egyeztetésekre, illetve
tapasztalati eszmecseréhez az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Gosztonyi Bence ügyvezető
Go Mobility Kft.
+36 70 521 9075
bence@gomobility.eu
www.gomobility.eu
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Tóth Balázs operatív vezető
E-Magine Travel Services Kft.
+36 70 425 8021
balazs@emaginetravel.com
www.emaginetours.com

https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1

https://www.wien.gv.at/verkehr/scooter-roller/index.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissionsfrom-cars-facts-and-figures-infographics
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https://www.levego.hu/sites/default/files/
Hungary%20Report%20on%20the%20Decarbonisation%20of%20Transport%20(EUKI%20Project).
pdf
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https://www.wired.com/story/e-scooter-micromobility-infographics-cost-emissions/
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https://www.wien.gv.at/verkehr/scooter-roller/index.html
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https://cew-law.be/brussels-region-regulates-free-circulation-electric-scooters/
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https://www.themayor.eu/en/problem-solved-italy-equates-e-scooters-to-bicycles

