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Előterjesztés 

b 35 : számú előterjesztés 

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

Kőbányán megtartott programjairól szóló tájékoztatóról 

A Kőbányai Önkormányzat 2018-ban ismét csatlakozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
koordinált, az „Európai Mobilitási Hét" elnevezésű országos rendezvényhez. 

A 2018. évi programszervezés anyagi támogatására az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
pályázati lehetőséget biztosított a résztvevő önkormányzatok számára. A pályázatot határidőre 
benyújtottuk, a pályázat kiírója 1 224 OOO Ft-tal támogatta a program megvalósulását. 

Az Európai Mobilitási Hét, és ezen belül az Autómentes Nap rendezvénysorozat szervezője 2018. 
évben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület volt. A részletes szakmai beszámolót az előterjesztés 1. 
számú melléklete tartalmazza. 

A 2018. évi „Európai Mobilitási Hét" rendezvény sikeresen zárult, a rendezvénysorozaton több mint 
ezerötszázan vettek részt. 

Budapest, 2018. november ,ll '! 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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2018. október 17. 

Beszámoló - Európai Mobilitási Hét alatt a KTC SE által megvalósított programokról 

2018. szeptember 16. és 22. között a Köbányai Önkormányzat nyolcadik alkalommal csatlakozott az 
Európai Mobilitási Héthez. A programsorozat célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés 
népszerűsítése . Az események közül minden korosztály találhatott magának autómentes programot. 

Egyesületünk a következök szerint nyújtja be idöközi beszámolóját az Európai Mobilitási Hét alatt, a X. 
kerületben, Köbányán megvalósított programokról, melyek finanszírozása a Köbányai Önkormányzat 
által a Köbányai Torna Club Sportegyesületnek nyújtott 2018. évi támogatásából került sor. A 
támogatás a K/19157/1 /2018/KCO számú támogatási szerzödés alapján lett folyósítva . Teljes 
támogatási összeg: 22.730.000 Ft 

A Kőbányai Torna Club Sportegyesület által Kőbányán megvalósított Európai 
Mobilitási Heti programok 

Szeptember 18. kedd 

7:00-9:00 Bringás Reggeli: Budapest, X. kerület, Liget tér és Harmat u. - Sibrik M. út keresztezödés -
397 fö 

Szeptember 18-án, kedden, a bringás reggelin közel 400 kerékpáros indíthatta egészségesen a 
napot: gyümölcs, péksütemény, ásványvíz és gyümölcslé volt a menü azoknak, akik ellátogattak a 
Liget térre, vagy a Sibrik M út - Harmat utca keresztezödésébe. Az idei évben ez volt a harmadik 
bringás reggeli a Kerületben. 
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Szeptember 21. péntek 

óvodás program - 340 fö 
9:00 Kerékpáros bemutató a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ előtt 
9: 30-11:30 Játékos vetélkedő és aszfaltrajz verseny 

Iskolás program - 244 fö 
8:30 Gyülekező 
9:00 Köszöntő 
9:10 Kerékpártúra: Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ és a Sportliget között 
1 O: 15-11 :30 Korosztályos Mountain Bike verseny 
1 O: 15-12: 00 kerékpáros program a Sportligetben: 9 állomásból álló, ügyességi, közlekedésbiztonsági 
és helyismereti vetélkedő 
12:00 Kerékpáros bemutató 
12:20 Díjátadó 

Szeptember 21-én, pénteken reggel 9 órakor a Kőbányai Szabadidő Központ előtt D. Kovács Róbert 
polgármester megnyitójával kezdődött az óvodások és iskolások Autómentes Napja. Az iskolások a 
KÖSZI-tői letekertek a kőbányai pincerendszerbe, majd rendőri felvezetéssel az Óhegy-park, és a 
Sibrik Miklós útnál kialakított biciklis szervizpont érintésével gurultak át a Sportligetbe. Itt a 14 
iskolából érkező diákok egy több állomásból álló bringás ügyességi, közlekedésbiztonsági és 
helyismereti vetélkedőn próbálhatták ki magukat. A sportosabbak pedig mountain bike versenyben 
mérhették össze erőnlétüket. 

A kerületi óvodák csoportjai számára a KÖSZI előtt játékos vetélkedő , a forgalom elöl lezárt Ászok 
utcában pedig aszfaltrajzverseny volt a program. A délelőttöt a Szabadidő Központ előtt és a 
Sportligetben is látványos triál bemutató színesítette. 

A péntek délelőtt programjain közel 600 óvodás és iskolás vett részt. A programok sikeres 
lebonyolítását a Kőbányai Önkormányzat, a Kőbányai Torna Club, a Kőbányai Kocsis Sándor 
Sportközpont, a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitánysága , a Bohus Security, valamint a kerületi Polgárőrség kiváló együttműködése 

garantálta. 
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Szeptember 22. szombat 

8:30-13:00 Kerékpártúra: Budapest, X. kerület Óhegy-park, Rákos patak, Naplás-tó és vissza - 30 fő 

Családi Autómentes Nap: Budapest, X. kerület, Óhegy-park - 61 fő 
14:00-15:00 Busz holttér bemutató és forgatás a lezárt Dér utcában 
14:30-15:30 Kerékpáros felvonulás és bánya túra 
15:00-18:00 Kötetlen bringázás a KRESZ pályán 
16:00 Mini motoros felvonulás 
17:00 BMX flatland bemutató 
17:40 Ajándék sorsolás 
18:00 Rendezvény zárása 

Az Európai Mobilitási hét zárásaként szeptember 22-én, szombaton Autómentes napot tartott a 
Kőbányai Torna Club az Óhegy-parkban. Az időjárás nem volt túl kegyes a résztvevőkhöz, de a 
reggeli viharos szél délutánra mérséklődött, és a programok alatt már az eső sem esett. A zord 
körülmények ellenére több mint 30 család látogatott el az ingyenes rendezvényre. 

Az időjárás előrejelzés sokakat elijesztett a délelőtti, 30 km-es Rákos-patak túrától, pedig akik eljöttek, 
nem bánták meg. A forgalommentes, kalandos utakon tekerő a túrázók még kacsákkal és 
teknősbékákkal is találkoztak út közben . 

A családoké volt a délután: 14 órától bringás programok várták őket az Óhegy-parkban. A nyitó 
esemény során kiderült, hogy hányan férnek el egy csuklós busz holtterében. Az eredmény meglepő : 

több tucat bringát és bringást lehet „elrejteni" egy ekkora jármű közvetlen közelében úgy, hogy a sofőr 
nem látja, nem láthatja őket. Nagyon tanulságos ez mind az autóvezetők , mind a gyalogosok és 
kerékpárosok számára! 

A legnagyobb érdeklődés a 14:30-kor induló Bányatúrát övezte, ahol másfél kilométeren birtokba 
vették a kőbányai pincerendszert a bringások. A remek hangulatról a bánya egyik nagy termében a 
Tutta Forza zenekar vezetője, Bakó Roland és tanítványai gondoskodtak, akik rövid időre 
koncertteremmé varázsolták a régi bányajáratot. 

A legkisebbek az Óhegy-parkban maradtak, akiket egy rövid mini motoros futam után gyümölcslével , 
ásványvízzel, süteménnyel és gyümölccsel láttak vendégül a szervezők . A Bányatúráról 
visszaérkezőket Bordás Ákos látványos BMX flatland bemutatója fogadta, majd a helyszínen felállított 
szlalom pályán párbajozhattak egymással kicsik és nagyok. Az eseményt ajándéksorolás zárta, ahol 
bringás felszereléseket és egyéb játékokat vihettek haza a gyerekek. 
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Programok eredményessége a 2018. évi Európai Mobilitási Hét célkitűzéseivel 

Az. Európai Mobilitási Hét fő célkitűzése az alternatív közlekedési eszközök népszerűsítése az 
autós utazással szemben. A célkitűzés hátterében társadalmi és környezetvédelmi okok állnak: a 
reggeli és késő délutáni csúcsforgalomban legtöbbször csak a sofőrt látni az utakon közlekedő 

gépjárművekben, ami egy kihasználatlan és gazdaságtalan módja az utazásnak, valamint nem utolsó 
sorban így az egy főre eső káros anyag kibocsátás is a többszörösére nő a ,,telekocsis" vagy a 
tömegközlekedéssel szemben. Az. Európai Mobilitási Hét kezdeményezés ennyivel még nem éri be, 
legfőbb célja , hogy minél több ember vegyen rá a kerékpáros utazási formára, mely zéró széndioxid 
kibocsátással jár, továbbá egészségünk megőrzéséhez is nagyban hozzájárul. 

A keddi napon megrendezésre került kőbányai Bringás Reggeli 2018-ban már a harmadik 
alkalommal valósult meg a kerületben. Két helyszínen frissíthették magukat a reggel kerékpárral 
munkába vagy iskolába siető lakosok: a rendkívüli kerékpáros forgalommal bíró Liget téren , valamint a 
kerékpáros szervizállomással felszerelt Sibrik M. út és Harmat utca kereszteződésben . Az. utóbbi 
helyszín ugyan kevésbé bizonyult forgalmasnak, de a gyalogosan közlekedők figyelmét is sikerült 
felkelteni a kitelepüléssel, ami nagy potenciált jelent, hiszen Kőbánya ezen területe igen sűrűn lakott. 

A pénteki Autómentes Napi programok már évek óta egy megszokott és jól bevált, az 
iskolások és óvodások által közkedvelt forgatókönyv szerint zajlottak. A diákok figyelmének felkeltése 
a nyári szünet után, az új iskolaév kezdésekor hatékonyabbnak bizonyul, mint év közben, amikor már 
a teendőjük is megnövekszik. Többször vannak visszatérő diákok a pénteki programokon, nekik 
frissítésként, ismereteik elmélyítéseként hat a programsorozat, az Autómentes Nappal először 
találkozó iskolások számára pedig új ismereteket nyújt ez a nap, mely reményeink szerint hozzájárul a 
környezettudatos szemléleteik formálásához. 

A szombati nap teljes mértékben a családokra és a kisgyerekekre fókuszált, akik még csak 
most barátkoznak a kétkerekű közlekedési eszközzel. Nekik az úgynevezett szelídmotoros, vagy 
műanyag , mini motoros felvonulás volt a fö program. Reggel a Csösztoronytól induló kerékpártúrán a 
résztvevők a környező kerékpárutakkal ismerkedhettek meg, mely hozzájárult a környezettudatos 
közlekedési helyismeretükhöz 

A nap folyamán bepillantást nyerhettek a résztvevők egy csuklós tömegközlekedési (BKK) 
busz sofőrjének látóterébe. Megbizonyosodtak arról , hogy milyen körültekintően kell közlekednünk a 
forgalomban a balesetek elkerülésének érdekében, ha nagyobb járművekhez közelítünk. 
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Kőbánya kerü lete a helyi polgárok örömére rendkívül sok 
zöldövezettel és parkkal rendelkezi k, melyek segítenek levegőnk 
megtisztításában , így az a legkevesebb, amit tehetünk, hogy 
kerüljük vagy csökkenteni próbáljuk a káros anyagokat kibocsátó 
közlekedési eszközök haszná latát. Az idei Európai Mobilitási Hét 
célkitűzése a városi mobilitás terén, hogy 2050-ig kivezetésre 
kerüljenek a hagyományos üzemanyag meghajtású jármüvek. 
Szerencsére egyre több hibrid vagy elektromos meghajtású 
autóval találkozni az utakon, de már a BKK-nál is fellelhetöen a 
káros anyag mentes buszok. Közösségi közlekedés terén is több 
alternatíva közül választhatnak az utazók: elektromos közösségi 
autó vagy robogó, melyeket Magyarország közismert 
áramszolgáltatója és olajvállalata üzemeltet. 

Forrás: Európai Mobilitási Hét, Jelenleg a közösségi közlekedés ezen két formája nem elérhető a 
Kézikönyv 2018 X. kerületben (sajnos a kerület a használati zónákon kívül esik), 

pedig biztosan nagy igény lenne rá , hiszen Kőbányáról nagyon 
sokan ingáznak nap mint nap a belvárosba dolgozni. 
A jövő évi Autómentes családi Napon érdemes lenne kiállítani ezeket a járműveket is, hogy a jövő 
közlekedési eszközével testközelből megismerkedhessenek az érdeklődök . 

Összes résztvevő a 2018. évi kőbányai Európai Mobilitási Hét programjain: 1072 fö 

A projekt (EMH) kapcsán felmerült költségek, elszámolandó költségek köre 

Támogatási összeg: 
• Bringás reggeli: 300.000 Ft 
• EMH pénteki programok: 2.000.000 Ft 
• EMH szombati programok: 2.000.000 Ft 
• EMH péntek-szombati programok kapcsán módosított támogatási összeg: -1 .270.000 Ft 

összesen elszámolandó: 3.030.000 Ft 

Brinaás reoaeli 
Meanevezés Proaramköltséa 

péksütemény, qyümölcs 
rendezvényszervezés 
eszköz bérlés ( rendezvényeszközök) 

Összesen 260.000 Ft 
( EMH oroaramok- szombat és vasárnap 

Meanevezés 
szakmai anyagok gyártása (pl. póló, molinó, 
karpánt) 
szolgáltatások (pl. orvosi elsősegély , fotózás, triál 
bemutató) 
rendezvényszervezés 
eszközbérlés (rendezvénveszközök) 

Összesen 
Projekt összköltsége 

Budapest, X. kerület, 2018. október 17. 

Eisenkrammer Károly 
elnök 
Kőbányai Torna Club SE 

Proaramköltséa 

2.793.000 Ft 
3.053.000 Ft 

120.000 Ft 
74.000 Ft 
66.000 Ft 

925.000 Ft 

388.000 Ft 

140.000 Ft 
1.340.000 Ft 


