
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 

CJG . szám ú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
az "Európai Mobilitási Hét- Autómentes nap" országos rendezvény 

Kőbányán megtartott programjairól szóló tájékoztatóról 

A Kőbányai Önkormányzat 2016-ban ismét csatlakozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a 
továbbiakban: Minisztérium) által koordinált, az "Európai Mobilitási Hét" elnevezésű országos 
rendezvén y hez. 

EURÖPAIMOBIUTÁSIHÉT 
2016 SZEPTEMBER 16-22. 
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A 2016. évi programszervezés anyagi támogatására a Minisztérium pályázati lehetőséget biztosított 
a résztvevő önkormányzatok számára. A Polgármesteri Hivatal V árasüzemeltetési Osztálya a 
pályázatot határidőre benyújtotta. A Minisztérium idén a résztvevők nagy számára való tekintettel 
100 OOO Ft-tal támogatta a program megvalósulását 

Az Európai Mobilitási Hét, és ezen belül az Autómentes Nap célja a környezettudatos magatartás 
alakítása, valamint a figyelem felhívása a kerékpáros közlekedés előnyeire és arra, hogy az autót ne 
használják szükségtelenül. Egyetértve a rendezvény céljaival, Kőbánya az idén a korábbiaknál is 
színesebb programokkal várta a kerületi óvodásokat, általános és középiskolás diákokat, valamint a 
családokat. A már több éve megrendezésre kerülő Autómentes Napon kívül bringás reggeli és 
futóverseny szervezésére is sor került a szeptember 19-ei héten. 

A rendezvénysorozathoz készített plakát- és molinó-terveket az l. melléklet tartalmazza. 



Az Európai Mobilitási Hetet a Fussunk Kőbányáért! rendezvény nyitotta meg 2016. szeptember 
21-én 10 órakor. A futóversenyt a Kőbányai Sportközpont szervezte a kerületi általános iskolások 
részére. A 2016 métert 100 tanuló futotta le az Óhegy parki futókörön. A bemelegítésen részt vett a 
Bertendaz Hungary képviselője is, aki egy rövid bemutatóval egybekötve mutatta be a gyerekeknek 
a street workout pálya eszközeinek helyes használatát Az eseményt Radványi Gábor 
alpolgármester nyitotta meg. 

Radványi Gábor és Nagy István megnyitója Bartendaz Hungary bemutatója 

A Kőbányai Önkormányzat idén első alkalommal rendezett Bringás reggelit. A Magyar 
Kerékpáros Klub már évek óta évente két alkalommal oszt reggelit és uzsonnát azok részére, akik a 
munkába járáshoz autó helyett kerékpárt választanak. Az Önkormányzat három helyszínnel 
csatlakozott idén szeptember 22-én a kezdeményezéshez. A három, kerékpárúttal rendelkező 

helyszínen, Ónodi utca - Kolozsvári utca sarok, Harmat utca - Sibrik Miklós utca sarok, illetve 
Kőbányai út - Pongác út sarok, összesen több mint 350 kerékpárosnak osztottak a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói reggelit. A biciklisek örömmel fogadták a kekszet és az üdítőitalt, közülük többen 
elmondták, hogy minden reggel kerékpárral mennek munkába. A rendezvény arra is jó alkalom 
volt, hogy forgalomszámlálást végezzenek a Hivatal munkatársai és pontosabb képet kapjanak a 
kerületi kerékpározási szokásokról. 
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Kőbányai út - Pongrác út Harmat u. - Sibrik Miklós u. 

A 2016. szeptember 23-ai Autómentes Nap a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, a Kőbányai Torna 
Club, a Kocsis Sándor Sportközpont, a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága, továbbá a Körösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft., a Hungary Ambulance Kft., a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt., a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Bohus Biztonsági 
Szolgálat Információs és Szolgáltató Kft., a Safety Hungary Kft., valamint a Vuelta Kft. 
közreműködésével valósult meg. Az immár hagyománnyá vált, nagysikerű rendezvényen 13 
óvodából, 10 általános iskolából és 5 középiskolából összesen több mint 600 gyermek, valamint a 
kísérőkkel, rendezőkkel és érdeklődökkel együtt csaknem nyolcszázan vettek részt. Ez a létszám a 
tavalyinál valamivel nagyobb volt. A Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központ (a továbbiakban: 
KÖSZI) előtt gyülekezett a prograrnon résztvevők serege már reggel 8 órától. Itt kapták meg az 
ovisok és az iskolások a logóval ellátott pólókat. 
Kovács Róbert polgármester úr reggel 9 órakor köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a 
rendezvényt. 
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iskolás résztvevők 

Az iskolás kerékpárosok a korábbi évekhez hasonlóan a Kőbányai Torna Club vezetésével indultak 
el a Bánya utcai lejáraton keresztül a kőbányai pincerendszerbe, majd a Csajkovszkij park, a Konti 
kápolna, az Óhegy park, a Gergely bánya és a Mélytó érintésével kiválasztott útvonalon a Sportliget 
felé. Az időjárás szerencsére idén is lehetövé tette a lejutásta pincerendszerbe. 

Kőbányai Autómentes Nap 
útvonala 
2016. szeQtember 23. 
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Kerékpártúra a pincében 

Az óvodások részére az "Autómentes Napon" a gépkocsiforgalom elől teljesen lezárt Ászok 
utcában és a KÖSZI előtti parkban kerékpáros bemutatót rendezett a Vuelta Kft., és ügyességi 
versenyeket tartott a Kocsis Sándor Sportközpont 

Óvodás program kezdete - kerékpáros bemutató a 
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Weeber Tibor alpolgármester átadja az ajándékokat 

A versenyhez szükséges sportszereket és eszközöket az Önkormányzat ingyen biztosította az 
óvodák részére. Az óvodás programokat Weeber Tibor alpolgármester zárta le. 

Eközben az iskolások - motoros és autós rendőri biztosítással - a kb. 6 km-es kerékpártúrát 
követően, a Sportligetben kialakított, tíz állomásból álló ügyességi és szellemi versenyen mérték 
össze tudásukat. A kerékpáros ügyességi és gyorsasági versenyeket a Kőbányai Torna Club 
szervezte. A Sportligetben, a Bányató utca Hangár utcai végénél kialakított "pumpa-pálya" és "dirt" 
pálya, valamint a gokart pálya izgalmas pillanatokat okozott a gyerekeknek. 

"pumpa és "dirt" pálya 

A gyerekek helytörténeti és környezetvédelmi ismereteket tartalmazó keresztrejtvény megfejtésével 
mérhették össze tudásukat. A rejtvényt a Városüzemeltetési Osztály készítette, a helyszíni 
lebonyolításában a Jegyzői Főosztály munkatársai is részt vettek. A szellemi vetélkedést KRESZ
totóval segítette a X. kerületi Rendőrkapitányság. 
A Hungary Ambulance Kft. mentősei érdekes elsősegélynyújtó oktatást tartottak a diákoknak, 
amelyet a gyerekek nagyon élveztek. 
A Safety Hungary Kft. egy számítógépes motorkerékpár szimulátort biztosított ingyen az iskolások 
részére, amely segítségével a tanulék biztonságban, sérülések kockázata nélkül tapasztalhatták meg 
a közúti közlekedés potenciális veszélyhelyzeteit, és javíthatták veszélyfelismerő képességüket. 
Idén első alkalommal a X. kerületi Rendőrkapitányság lehetőséget biztosított a helyszínen lévő 
kerékpárok díjmentes regisztrálására a BRINGASAFE programba, amely lényege, hogy a kerékpár 
kap egy matricát, valamint bekerül egy adatbázisba, így lopás esetén a rendőrség könnyebben be 
tudja azonosítani a megtalált biciklit. 
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helytörténeti és környezetvédelmi állomás 

Bringa regisztráció és KRESZ-állomás 

szlalompálya - elsősegélynyújtó oktatás 
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ügyességi verseny 

motorkerékpár szimulátor 

eredményhirdetés 

A díjazott iskolás gyerekek kerékpáros ajándékokat kaptak, minden résztvevő iskolásnak a 
szükséges sportszereket és eszközöket az Önkormányzat biztosította. A Polgármesteri Hivatal a 
rendezvényen ásványvizet és almát biztosított a résztvevők számára. 
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akrobatikus kerékpár-bemutató 

A programot triál-bemutató, azaz látványos akrobatikus kerékpár-bemutató zárta, majd a KÖSZI elé 
visszakerékpároztak a diákok. A rendezvényen baleset nem történt. 

2016. szeptember 23-án, péntek délután Bringázz Kőbányán! családi kerékpáros eseménnyel 
zárult az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat Az esemény a Kőbányai Tornaklub 
szervezésében zajlott az Óhegy parkban 16 és 18 óra között. A nagyobb gyerekek családi 
kerékpártúrán vehettek részt, a fiatalabbakat "szelíd motoros találkozó" várta, ahol műanyag 
kisrootorral vagy futóbiciklivel mérhették össze tudásukat a legkisebbek. 

Az első alkalommal megrendezett eseményen közel negyven "szelíd motoros" és szüleik vettek 
részt. Egy rövid felvonulás után, a Kőbányai Önkormányzat jóvoltából, keksszel, almával és 
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gyümölcslével frissíthettek, majd egy közös csoportkép után minden gyerek labdát kapott 

ajándékba. 

A 2016. évi kibővített "Európai Mobilitási Hét" rendezvény sikeresen zárult, az Autómentes Napon, 
valamint a három új rendezvényen összesen több mint ezren vettek részt. Az Önkormányzat 
kifejezett szándéka, hogy a jövőben is többnapos rendezvénysorozattal hívja fel a figyelmet a 
kerékpáros közlekedés népszerűsítésére. 

Budapest, 2016. október JJ..: ., 

~ 
Radványi Gábor 

ól ellenjegyzem: 
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