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Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT minden 
évben szeptember 16-22 között kerül 
megrendezésre és lehetőséget kínál 
a városok és nagyvárosok számára, 
hogy fenntartható közlekedési 
alternatívákat próbáljanak ki. Azzal, 
hogy fenntartható közlekedési 
módozatok választására – pl. gyalogos 
közlekedésre és kerékpározásra – 

bíztatjuk az embereket, csökkenthetjük 
a szén-dioxid kibocsátást, javíthatjuk a 
levegő minőségét, valamint az élet és 
munka szempontjából kellemesebbé 
varázsolhatjuk városi területeinket. Eddig 
a 2017-es EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT 
bizonyult a legsikeresebbnek, melyben 
több mint 2.500 város és nagyváros vett 
részt.

Regisztrálja tevékenységeit és eseményeit online a www.mobilityweek.eu címen

#mobilityweek #walkwithus

Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT



#walkwithus

Biztonságos séta és kerékpározás
Testünk mozgásra lett tervezve, mégis 
sokan csak igen nehezen találunk időt 
arra, hogy napközben megmozgassuk 
magunkat. Jobban belegondolva rájöhetünk, 
hogy a napi rutinunk nagy része ülésből áll: 
közlekedés közben, az íróasztalnál vagy a 
képernyő előtt. De mi lenne, ha a mozgást 
be tudnánk építeni a mindennapjainkba és 
közben még pénzt is spórolnánk vele? 

Az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 
központi témája ebben az évben a 
séta és a kerékpározás, valamint ezek 
egészségünkre, környezetünkre és 
bankszámlánkra gyakorolt jótékony hatása!

Az olyan közlekedési módok, mint amilyen 
a séta és a kerékpározás is, kibocsátás-
mentesek és segítenek szívünk és 
szervezetünk egészségét megőrizni. Azok 
a városok, melyek a magángépjárművekkel 

szemben a sétát és a kerékpározást 
támogatják, vonzóbbak, kevesebb dugóval 
és magasabb életminőséggel rendelkeznek. 
Ezért idén szeptemberben sétálj te is velünk 
és tapasztald meg magad is az előnyeit!

További információért látogasson el ide:
www.mobilityweek.eu/theme-2019



MOBILITÁSIAKCIÓK

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Szeretné a szeptember 16-22 időszakon kívül is kivenni a részét az 
EURÓPAIMOBILITÁSIHÉTBEN?

További információért látogasson el a 
www.mobilityweek.eu/mobility-actions 
honlapra

Vállalkozások, civil szervezetek, iskolák 
és egyéb szereplők, akik szeretnének 
részt venni EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT 
kampányában, online regisztrálhatják 
MOBILITÁSIAKCIÓJUKAT.

Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT 
eseményeivel ellentétben a 
MOBILITÁSIAKCIÓK egész évben 
megtarthatók. Hadd tudja meg a világ, 
milyen lépésekkel igyekszik az A-ból 
B pontba történő eljutás okosabb 
módozatait népszerűsíteni.



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Fenntartható mobilitási díjak
Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT díját 
olyan helyi önkormányzatok nyerhetik 
el, amelyek a leginkább figyelemreméltó 
tevékenységsorozatot rendezik szeptember 16-
22 között. A díjak kétféle kategóriában kerülnek 
kiosztásra: az 50.000 lakos feletti, nagyobb 
önkormányzatok és e küszöbérték alatti, kisebb 
önkormányzatok kategóriájában. A SUMP Díj 
(Fenntartható Városi Mobilitási Terv Díja) a helyi 
és regionális hatóságok fenntartható városi 
mobilitási tervezés terén tanúsított kiválóságát 
hivatott ünnepelni.

LISSZABON   
PORTUGÁLIA

GYŐZTES   
Nagyobb 
önkormányzatok

A díjkiosztásról szóló videók megtekintéséhez látogasson el a YouTube oldalunkra: 

2018-ban a 
Fenntartható 
Mobilitási Díj 
nyertesei az alábbiak 
voltak:

GREATER 
MANCHESTER  
EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁG

7. SUMP Díj

LINDAU   
NÉMETORSZÁG

GYŐZTES   
Kisebb 
önkormányzatok



További információ

www.mobilityweek.eu

Európai Titkárság
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brussels – BELGIUM
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

A helyi EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT szervezését segítő kiadványok és eszközök a 
weboldalunkról tölthetők le: www.mobilityweek.eu

Szeretne kapcsolatba lépni velünk? Forduljon tanácsért az Európai Titkársághoz 
vagy a nemzeti koordinátorához: www.mobilityweek.eu/contact

Politikai és pénzügyi támogatást nyújtott az:
EURÓPAI BIZOTTSÁG
Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága
B-1049 Brussels – BELGIUM
www.ec.europa.eu/transport
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