
 
 

SORVEZETŐ Bringával Boltba nagyköveteknek 

 
 

Köszönjük, hogy részt veszel országos Bringázz Boltba akciónkban! 

 

Kedves Kerékpáros Aktivista! 

Új országos Bringával Boltba akciónk célja, hogy az üzletek a kerékpárral érkezőkre is 

gondoljanak. Ebben szeretnénk számukra segítséget nyújtani. Készítettünk egy kis színes 

prospektust arról,  miért éri meg az üzletek tulajdonosainak szívesen fogadni a 

kerékpárral érkezőt, és milyen kerékpárparkolót érdemes építeniük.  

 

Mi a feladatod? 

1. Keress olyan üzleteket (boltokat, szolgáltatókat, étkező- vagy bulihelyeket stb.) 

ahova Te is szívesen járnál kerékpárral - de nem teszed, vagy csak nehézkesen, 

mivel a parkolás nem megoldott.  

2. Próbáld meg megtudni, ki az üzletben a döntéshozó/tulajdonos/üzletvezető. 

Keresd meg - lehetőség szerint - személyesen, és nyújts át neki egyet a kis színes 

prospektusból. Az üzletvezetővel folytatott beszélgetéshez a második oldalon 

találsz egy kis segítséget.  

3. Kérjük, a http://kerekparosklub.hu/bringavalboltba oldalon regisztráld az üzlet 

adatait! 

 

Segítségre van szükséged? Kérdésed van? Minden információ az országos akcióról itt 

megtalálható: http://kerekparosklub.hu/bringavalboltba 

 

Köszönjük a munkádat! 

Magyar Kerékpárosklub 

 

 



 
 
Segítség a beszélgetéshez:  
 
1. A kerékpárral érkező gyakran jön és hűséges vásárló, így az üzlet forgalma megnőhet. 

Erre sok példa is látható a prospektusban. 

2. Ha jó bringabarát parkolót szeretne építeni, akkor nézze meg a brossúrában a jó 

bringaparkoló ismérveit (a vázat is hozzá lehessen lakatolni, támassza meg a bringát, ne 

legyen túl messze a bejárattól stb.) 

3. Ha árakról érdeklődik, javasold neki a http://kerekparosklub.hu/parkolas oldalt, mert 

konkrét árat nehéz mondani. A kerékpártárolók költsége a pontos kialakítástól és a 

rendelt mennyiségtől függ.  

• Egy egyszerű hajlított csőkorlátból készült kerékpártámasz ára kihelyezéssel 

együtt kb. 25.000 Ft + Áfa.  

• A városképileg igényesebb kinézetű, parkolásgátló oszlopok közé adaptálható 

támasz ára kihelyezéssel típustól függően 40-70.000 Ft + áfa.  

• Egy 10 kerékpár elhelyezésére alkalmas, tetővel és oldalfalakkal ellátott 

kerékpártároló kiviteltől függően kb. 400-500 ezer forintba kerül telepítési 

költségekkel együtt. 

4.-  Ha megkérdezik tőled, hogy hogyan kell a kerékpárparkoló telepítését intézni, a 

következőket mondjad: 

• Ha a saját tulajdonú területedre tudsz támaszt tenni, nem kell semmilyen 

engedély, mivel az nem közterület, 

• Ha a kiválasztott közterület járda, csak a tulajdonostól (általában az önkormányzat) 

kell ún. területhasználati engedély. Gyorsan megadják, településtől függően 

kérnek ezért pénzt vagy nem. Lehetőleg ne tervezzenek rá reklámfelületet, mert 

akkor elvileg még a közterületi reklámért is fizetni kell (függ a helyi rendeletektől) 

• Ha a kiválasztott közterület közút, akkor forgalomtechnikai terv is kell. Ezt erre 

jogosult mérnök készítheti. Ehhez is érdemes az önkormányzat tanácsát kérni, 

hátha van beépített emberük. 

• A támasz kiválasztásához vegyék figyelembe a mi ajánlásukat: 

http://kerekparosklub.hu/parkolas 

 

Ha bármilyen információra van szüksége, itt mindent megtalál: 

http://kerekparosklub.hu/parkolas. Kérdés esetén pedig írjon a parkolas@kerekparosklub.hu 

címre. 

 


