
Európai Mobilitási Hét és 

I. Gödi Mobilitási Hét 

2014. szeptember 16-22. 

A mi utcánk, 

a mi jövőnk! 



Az Európai Mobilitási Hétről 
Előzménye: 

Európai Autómentes Nap 

2000 óta szeptember 22-én 

Európai Mobilitási Hét: 

2002 óta futó rendezvénysorozat 

Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya 

2013-ban 47 ország 1931 városa csatlakozott (129 magyar, 3. hely) 

A fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsíti 

Célja az egyéni autóhasználat visszaszorítása 

Az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések 

bevezetésére ösztönzi 

Tömegközlekedésre, kerékpározásra és gyaloglásra buzdít 



A mobilitási hét üzenetei 

Az EMH fő üzenete: 

A városi élet lehet fenntartható 

Léteznek fenntartható közlekedési  

alternatívák 

Az idei év üzenete: „A mi utcánk, a mi jövőnk!” 

• Figyeljünk a szűkebb lakókörnyezetünkre!  

• Az általános életminőség tudatosan javítható  

• Az apró egyéni döntések pozitívan befolyásolhatják akár a 

nagyobb közösségek életminőségét is 

• Képzeljünk el egy világot, ahol az autók uralta utcaképet egy 

alternatív, közösségbarát környezet váltja fel  



Az Európai Karta 

Városok regisztrációja: 

Európai Karta aláírásával 

A Karta opciói: 

• Egyhetes mobilitási hét rendezvénysorozat szervezése az év 

fókusztémájával („A mi utcánk, a mi jövőnk!”) összhangban 

• Legalább egy új állandó jellegű intézkedés meghozatala, amely 

hozzájárul az egyén autóhasználatról a környezetbarát közlekedési 

módokra történő átállásra 

• Autómentes Nap szervezése szeptember 22-re: egy vagy több olyan 

terület lezárása az autóforgalom elől, amelyen aznap csak gyalogosan, 

kerékpárral vagy tömegközlekedéssel lehet közlekedni legalább egy 

teljes nap erejéig (7-19 óráig) 

EMH díj: 10000 EUR 



A Neveleki Szomszédok helye 

Az EMH Kézikönyvből: 

Fontos a helyi társulások kialakítása 

Nem feltétlenül kellenek drága intézkedések 

A Neveleki Szomszédok Egyesület: 

• Frissen alakult gödi székhelyű civilszervezet, olyanokat fog össze, akik 

tenni szeretnének egy jobb és élhetőbb lakókörnyezetért 

• Alapszabályunk lényegében „A mi utcánk, a mi jövőnk!” mottóra épül 

• Telekocsi rendszert működtetünk, ami a közösségi közlekedés egy új, 

rugalmas formája 

• Nagyszámú jól képzett, zöld szemléletű szakember ajánlotta fel 

önkéntes munkáját térítésmentesen 



Az I. Gödi Mobilitási Hét 

Napi mottók: 

Szeptember 16. (kedd): „A mi utcánk, a mi jövőnk!” 

Szeptember 17. (szerda): „A mi utcánk tiszta lesz!” 

Szeptember 18. (csütörtök): „A mi utcánk zöld lesz!” 

Szeptember 19. (péntek): „Sétáljunk a városban!” 

Szeptember 20. (szombat): „Élj egészségesen a városért!” 

Szeptember 21. (vasárnap): „A mi utcánk érdekes!” 

Szeptember 22. (hétfő), Európai Autómentes Nap: „Az utca másik arca” 



Európai Autómentes Nap 

Az utca másik arca 



Gyermekek a városért 
Interaktív 
kiállítás 



Önkormányzati intézkedések 

Állandó intézkedések: 

Járdaátadás a Csíz utcában (09. 21.) 

Korábbi forgalomcsökkentő intézkedések 

Átmeneti intézkedések (09. 22.): 

Parkolási tilalom Felsőgödön a vasútállomás melletti kerékpártárolónál 

 HOREX kerékpárszervíz kitelepülése 

Telekocsi parkolók létesítése a vasútállomás melletti legjobb helyeken 

 ellenőrzés közterület-felügyelőkkel 

A városi buszjárat módosított útvonalon közlekedik Nevelek érintésével 



A lakosság bevonása 
Hirdetések: 

Gödi Körkép, GVTV 

Internet, Facebook 

6+60 db A/1-es és A/3-as plakát 

4000 db szórólap (rendezvényekre, 

üzenőfüzetekbe, hivatalokba) 

800 db programfüzet 

Pályázatok, versenyek: 

Alkosd újra! (alkotói pályázat) 

A mobilitási hét legjobb pillanatai (fotópályázat) 

Írd meg az élményeid! (esszéíró pályázat)  

Városvédő verseny (maticagyűjtés a programfüzeten) 



A lakosság bevonása 

Akciók: 

Az önkormányzat példát mutat 

A tanárok példát mutatnak 

Ismert emberek nyíltan a kampány mögé állnak 

Verseny a közlekedési módok között 

Látványos ünnepélyes megnyitó 

 A résztvevő nevelekieket több telekocsi fuvarozza oda és vissza 

Telekocsis fuvarok Budapestre az Autómentes Napon 

 Adatgyűjtés a telekocsi standokon szeptember 16-án és az EMH 

 rendezvényeken 

Ürítsük ki a parkolót az Autómentes Napon! 



Köszönöm a figyelmet! 


