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Rövid ismertető: 
Az EMPOWER projekt célja a hagyományos üzemanyaggal hajtott járművek visszaszorítása a városokban, 
valamint a járművezetői hozzáállás megváltoztatása a városi forgalmi helyzet fejlődésének érdekében, a 
levegőminőség javításáért és a CO2 értékek és az üzemanyag fogyasztás csökkentéséért. A „büntetés helyett 
jutalmazás” megközelítést szem előtt tartva az EMPOWER projekt feltérképezi a pozitív ösztönzők használatának 
lehetőségét mobil alkalmazásokon és internetes felületeken, hogy befolyásolja a felhasználók közlekedési 
módválasztási szokásait. 
Budapesten a projekt célja, hogy meggyőzze a Belvárosban hagyományos meghajtású egyéni gépjárművel 
utazókat arról, hogy a belvárosi utazásaikhoz versenyképes alternatíva lehet a MOL Bubi közbringa is. Továbbá a 
közterületen kívüli parkolás ösztönzése is hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyakori gépjármű használók a belvárosi 
utazásaik befejezéséhez közösségi kerékpárokat használjanak.  
A BKK 100.000 EUR támogatásban részesül a MOL Bubi közbringa rendszerhez kapcsolódó, mobil alkalmazásra 
épülő pozitív ösztönző rendszer létrehozásához és teszteléséhez. A BKK feladatai a projektben: 

 a MOL Bubi közbringa rendszerhez kapcsolódóan olyan web2.0 és mobil alkalmazás alapú ösztönző 
rendszer létrehozása és tesztelése, amely növeli a rendszer kihasználtságát, és ezáltal a bevételeket is, 
ugyanakkor olyan új használókat vonz a rendszerbe, akik korábban jelentős mértékben használtak egyéni 
gépjárművet a belvárosi, rövidtávú utazásaikhoz.  

 Az ösztönző szolgáltatás bevezetéséhez és hosszú távú működtetéséhez marketing és üzleti terv 
kidolgozása. 

 Jelenleg is létező adatbázisokra épülő célzott figyelemfelkeltő kampány kidolgozása és lebonyolítása.  
 Az ösztönző rendszer tesztelése (tízezres nagyságrendű felhasználó bevonásával) és értékelése. 
 


