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minősített  többség szükséges. 
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igen X 
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Tisztelt Bizottság! 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül az Európai Mobilitási Hét szeptember 

16. és 22. között amelynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. 

Az Európai Mobilitási Hét kampány hazai koordinátora az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium. 
 

A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifejezetten az ésszerű közlekedés 

gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt. 

Az idei év mottója: "Hangold össze" 

2022. szeptember 22-én Európa-szerte megrendezésre kerül az „Autómentes Nap”, amely egyben 

az Európai Mobilitási Hét lezárása. 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. 

évben szeptember 18. napján, vasárnap tartja az ’Autómentes Nap’  rendezvényét. 

 

Az idei program során lezárjuk Ferencváros Üllői út – Vámház körút – Bakáts utca és a Hőgyes 

Endre utca által határolt részét az autós forgalom elől és átadjuk teljesen a gyalogosoknak, 

kerékpárosoknak. 

Idén azért ezt a részt választottuk, mert a kerületi rendezvénytől csak pár száz méterre zajlik a 

Főváros Autómentes hétvégéje. A rendezvényük során 2022. szeptember 17-én, szombaton és 

2022. szeptember 18-án, vasárnap a Fővám téren, a Vámház körúton, a Szabadság hídon és a Pesti 

alsó rakparton a Margit híd és Közraktár utca között az alábbi programok várják a résztvevőket: 

• a Vámház körúton és a Szabadság hídon villamoskiállítás;  

• a Fővám téren sátrakban kitelepülés: 

• BKK, Főváros és partnerei sátrai;  

• BKV-s játszóbusz;  

• trolibusz-kiállítás.  

 

Ehhez az eseményhez szeretnénk csatlakozni  a saját rendezvényünkkel.  

  

A program részeként a Bakáts téren gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatják a „trükkös 

bringákat”, ezek a guruló érdekességek mindenkit jókedvre derítenek és kihívás elé állítanak, hiszen 

fordítva kormányozni, hátra felé hajtani, hogy előre haladjon a bringa, nem is olyan egyszerű. A 

fiatalabb  korosztály sem marad játékok nélkül, ők „biciklovak” hátán járhatják körbe a Teret. 

Azok akik kipróbálták az összes biciklit és hajtja őket a versenyszellem, kerékpár-  és futóversenyen 

mérettethetik meg magukat. A futóverseny nem csak a gyorsaságról fog szólni ezen a rendezvényen, 

különböző állomásokkal tesszük élvezetesebbé a futást, ahol a versenyzők ügyességüket is 

megmutathatják  íjászatban, lézeres lövészetben, célbadobásban és még sok más feladatban. 

 

A versenyek különböző korcsoportok számára indulnak a legkisebbek lábbal hajtós kismotorral 

mérettethetik meg magukat, a felsős korosztály tagjai pedig KRESZ teszten bizonyíthatják, hogy 

nem csak hajtani tudják a biciklit, de a közlekedési szabályokkal is tisztában vannak. Természetesen 

senkinek nem kell üres kézzel távozni a versenyben résztvevők mind jutalmat kapnak. A veresenyek 

lebonyolításában a Bike Kitchen kerékpárosszerviz munkatársai segítenek, akik a rendezvény ideje 

alatt kerékpáros szervizpontot üzemeltetnek és egy kisebb bemutatót is tartanak az otthon is 

elvégezhető javítási munkálatokról. 

 

Terveink közt szerepel, hogy nem csak a testet, hanem az elmét is megmozgatjuk, ezért a 

levegőtisztaság védelméről, a légszennyezettséget befolyásoló tényezőkről kiállításokkal, interaktív 

játékokkal várnánk a térre látogatókat, valamint egy vezetett túrával, ahol a lakók 

megismerkedhetnek a kerület közlekedéshálózatának alakulásával az elmúlt 100 évben. 

 

Azoknak akik a nyár utolsó sugarait szeretnék kiélvezni a forgalomtól lezárt utcák 

között,babzsákfoteleket és hideg üdítőt biztosítunk.  



 

 

A programok ideje alatt a rendezvény jellegéhez illően kerékpáros DJ szolgáltat  háttérzenét. 
 

Tekintettel arra, hogy idén a József Attila-lakótelepen ezen a hétvégén nem hívjuk fel a figyelmet az 

alternatív közlekedési módok fontosságára, a szeptember 10-ei hétvégén a Lakótelepi Mulatságokba 

szeretnénk becsatlakozni, ahol a Trükkös bringák mutatnák meg az alternatív közlekedési eszközök 

vicces oldalát. 

 

A programok szervezésénél és lebonyolításánál természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük 

a vírushelyzet alakulását és ha szükséges, az  óvintézkedéseket megtesszük.  

 
 

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottságnak, hogy a rendezvényre vonatkozó figyelemfelhívó 

plakátok nyomdai úton történő előállítására,  valamint a rendezvény költségeire, megszervezésére, 

lebonyolítására 2.000.000 - Ft-ot biztosítson a 3205. „környezetvédelem” költségvetési sor terhére. 
 

Fentiek alapján javaslom T. Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Budapest, 2022. szeptember 1. 

 

                 Árva Péter s.k. 

              bizottsági elnök 

 

 

  



 

 

 

Határozati javaslat 

 

1) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Innovációs 

és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata által 2022. szeptember 18. napján megrendezésre kerülő 

’Autómentes Nap’  rendezvény költségeire 2.000.000,- Ft-ot biztosít a 3205. 

„környezetvédelem” megnevezésű költségvetési sor terhére;  

 

Határidő: 2022. szeptember 06.  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

2) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Innovációs 

és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy az ’Autómentes Nap’  

rendezvény  megvalósításához   szükséges szerződések megkötéséről  gondoskodjon. 

 

 

Határidő: 2022. szeptember 17. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  


