
KOMBI – Határon átnyúló integrált kerékpár kölcsönző rendszer 

 

Tata Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program 2. prioritási tengely: Határon átnyúló mobilitás javítása c. pályázati 

kiírására. A KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system (KOMBI – Határon 

átnyúló integrált kerékpár kölcsönző rendszer) célja a Komárno-Komárom határon átnyúló 

régió összefonódásának határozott növelése egy innovatív közösségi közlekedési rendszer 

elindításával. A projektben szereplő partnerek: 

• Pons Danubii EGTC (vezető partner)  

• Tata Város Önkormányzata 

•  Naszvad Község Önkormányzata 

 

A projekt során egy határon átnyúló, közösségi kerékpárkölcsönző rendszer épül ki, 

melynek köszönhetően kilenc településen (Szlovákiában öt, Magyarországon négy), 

tizenhárom helyen lehet majd kerékpárt kölcsönözni: Észak-Komáromban kettő, 

Komáromban kettő, Tatán kettő, Érsekújváron kettő, Ógyallán egy, Gútán egy, Kisbéren egy, 

Oroszlányban egy és Naszvadon is egy helyszínen. Minden kölcsönző ponton 16-16 dokkoló 

állomás áll majd rendelkezésre, a projekt során 80 darab hagyományos, és 45 elektromos 

kerékpárt vásárolunk. 

A Pons Danubii EGTC feladatai közé tartozik a teljes kerékpáros rendszer kiépítése, a 

szükséges eszközök beszerzése, a projektmenedzsment feladatok ellátása, az új kerékpáros 

kölcsönző rendszer integrálása a helyi közlekedési rendszerekbe (értékesítési pontok 

kialakítása, promóciós anyagok készítése, olyan térképek kiadása, amelyek a 

buszmenetrendek mellett jelzik a kerékpárkölcsönző pontokat is, bemutató videó készítése 

stb.), valamint tudatos kerékpáros közlekedésről szóló tréningek szervezése tanároknak és 

diákoknak. 

 

A projekt megvalósításának időpontja: 2018. január – 2020. augusztus 31. között. 

Partner: Tata Város Önkormányzata 

A projekt teljes költségvetés:  980 954,70 € 

Ebből Tata költsége:           289 084,5 € 

 



 

Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása:  833 811,48 € (85%) 

Állami társfinanszírozás:     98 095,46 € (10%) 

Önerő:       49 047,76 € (5%) 

Azonosító szám:      SKHU/1601/2.2.1/109. 

 

A KOMBI rendszerében Tatán két gyűjtőállomást alakítanak ki:  

- az egyik a Güntner Aréna Városi Sportcsarnok mellett,  

- a másik pedig az Új Kajakház Ökoturisztikai Központnál lesz. 

 
Tata Város Önkormányzata által vállalt projekt elem: 

Tata Város Önkormányzata partnerként vesz részt a KOMBI projektben, melynek keretében 

Tatán az Építők parkja melletti területen parkolók épülnek. A projekt keretében 92 darab 

parkoló felső burkolata kerül kiépítésre.  
 

További információért kérjük, forduljon: 

Valusek Helga 

E-mail: projekt2@tata.hu 

Web: www.tata.hu 

„Jelen oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program programról részletes 

információ a www.skhu.eu oldalon érhető el.” 


