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Önkormányzatok az autómentesség mellett 
 
 
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) és jogelődei 
kezdetektől fogva szívügyüknek tekintették az Autómentes Nap és később a 
Mobilitási Hét eseményeinek koordinálását. Ennek köszönhető az évente ta-
vasszal megrendezett szakmai konferencia is, amelynek idén Miskolc adott 
otthont május 27-én és 28-án.  
 
„Az éghajlatváltozás kihívásai – Európai Mobilitási Hét 2009” című, az önkormányzat-
ok és civil szervezetek munkatársainak, valamint a közlekedési szolgáltatók és a társ-
tárcák képviselőinek részvételével megrendezett két napos eseményen1 rangos sze-
mélyiségek előadásait hallhattuk2. 
 
Bármilyen, széles tömegeket megcélzó esemény sikerességét segíti, ha a hivatalok és 
a civil szervezetek együtt tudnak működni az előkészítés és a megvalósítás során. Az 
ilyen együttműködés szép példája az Autómentes Nap és a Mobilitási Hét szervezése 
Magyarország számos településén a kezdetektől fogva, tehát még abból az időből, 
amikor még nem voltunk tagjai az Európai Uniónak. Évről évre több település szervez 
Mobilitási Hetet is, nem csak Autómentes Napot. Fontos hangsúlyozni, hogy ilyenkor a 
polgármester tartós intézkedéseket is vállal a város élhetőbbé tétele érdekében. Nem 
csak egy figyelemfelkeltő környezetvédelmi eseményt rendeznek tehát, hanem előze-
tes közös tervezés után megvalósítanak valamit, ami a hét elmúltával is fennmarad. 
Lehet ez egy buszmegálló áthelyezése, egy közlekedési lámpa felszerelése, forgalom-
lassítás vagy akár egy sétálóutca megnyitása. A vállalás a helyi igényektől függ. Az 
egységes kartát képviselőtestületi jóváhagyás után írja alá a polgármester június 30-
ig. Itt adunk erre egy mintát: 
 
„Az önkormányzat képviselő-testülete nevében kijelentjük, hogy csatlakozni kívánunk 
a 2009. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét-
hez. A Mobilitási Hét minden napján programokat szervezünk az ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 
KIHÍVÁSAI – VÁROSI KLÍMA központi jelmondattal összhangban. Legalább egy olyan 
maradandó intézkedést valósítunk meg, amely elősegíti az egyéni autóhasználat he-
lyett a környezetkímélő, fenntartható városi közlekedésre való áttérést. Ahol lehetsé-
ges, a maradandó intézkedések közül legalább egy az utak egy részének a gyalogo-
sok, a kerékpárosok és/vagy a közösségi közlekedés számára történő visszaadását 
célozza (pl. útlezárás, szélesebb járda, új kerékpár- vagy autóbusz-sáv, új forgalom-
csillapítási intézkedés, sebességkorlátozás)  
 
Európai Autómentes Napot szervezünk, kijelölve egy vagy több ideiglenesen lezárt te-
rületet vagy körzetet, amelye(ke)n belül egész nap csak gyalog, kerékpárral vagy tö-
megközlekedési eszközzel lehet közlekedni. A lezárás javasolt kezdése a hagyomá-
nyos munkakezdés előtt egy órával, az útlezárás javasolt vége a hagyományos mun-
kaidő után egy órával; helyszíne legalább egy olyan utca, amely egyébként a motori-
zált közlekedés számára van fenntartva. Az Európai Autómentes Nap rendezvényét 
lehetőleg 2009. szeptember 22-én, kedden kell megrendezni.” 
 
Amennyiben öt feltételt vállal és teljesít egy önkormányzat, a rendezvény „arany fo-
kozatú” résztvevőjévé válik és nevezhet az európai díjra. Az elmúlt évben Budapest 
lett a fődíjas. 
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Egy kis könnyítés, hogy az önkormányzatok a 2009 elején megvalósított maradandó 
intézkedésekkel is nevezhetnek azzal a feltétellel, hogy a Mobilitási Hét idején átadási 
ünnepséget vagy reklámkampányt szerveznek azoknak. 
 
Nagy fejlődés, hogy Budapest, amely hivatalosan 2004-ben írta először alá a kartát, 
2008-ra európai első lett. Bírálhatjuk persze, hogy mi minden nem valósult meg… 
 
A konferencián több olyan város képviselői is részt vettek, amelyek korábban még 
nem tartottak sem Autómentes Napot, sem Mobilitási Hetet. Az itt hallottak megérlel-
ték bennük az elhatározást a részvételre. Várhatóan így idén hetven fölé emelkedik a 
résztvevő magyarországi települések száma. 
 
Az idei eseménysorozat alkalmából a KHEM rajz és fotópályázatot3 hirdetett „Szoká-
said változzanak, ne az éghajlat!” címmel. A beadási határidő július 15. 
 
Budapest, 2009. május 31. 
 
 
Hajtman Ágnes 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://www.khem.gov.hu/feladataink/kozlekedes/kornyved/emh_2009_konf.html  
2 http://www.khem.gov.hu/feladataink/kozlekedes/kornyved  
3 http://www.khem.gov.hu/feladataink/kozlekedes/paly/rajz_foto_paly.html 
 


