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NFM szerepvállalás 

• 2012. változás: Koordinációs feladatok 

 ellátása: Kommunikációs Főosztály  

 együttműködve: a Gépjármű-közlekedési és 

Vasúti Szabályozási Főosztállyal 

 összefogás más európai országokkal,  

 szélesebb hazai részvétel, együttműködés, 

 új közös akciók szervezése 
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NFM szerepvállalás 

• Rendezvény népszerűsítése,  

• minél több résztvevő bevonása érdekében az 
alábbi intézkedések megtétele:  

 Egységes arculattal ellátott, névre szóló 
borítékban: 
• miniszteri kísérőlevél 

• Konferencia-jelentkezési lap/programleírás/ 

• rajz-,fotó- és családi kreatív pályázati plakátok 
kiküldése közel 800 önkormányzat részére 

• Kézikönyv, tematikus útmutató, hírlevél 
fordítása és rendelkezésre bocsátása 
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• testületi/bizottsági/közgyűlési döntés 

• polgármester aláírja a Kartát 

• másodpéldány visszaküldése az NFM-be 

• on-line regisztráció a nemzetközi honlapon 
www.mobilityweek.eu 

• Arany fokozatú részvétel a 3 vállalás együtt:  
– „Mozdulj a jó irányba!”  EMH heti program 

– állandó intézkedés(ek) elindítása 

– AMN szervezés 2012 szeptember 

 

Részvételi feltételek 

http://www.mobilityweek.eu/
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Mobilitási Hét Díj 
• 2005: Koppenhága 

• 2006: León 

• 2007: Koprivnica 

• 2008: Budapest 

• 2009: Gävle 

• 2010: Almada 

• 2011: Bologna 

• 2012: ? 

 



8 

NFM szerepvállalás 

 Schváb Zoltán – Közlekedési Helyettes 
Államtitkár felkérése „kampányarc”-nak 

 Új weboldal létrehozása, frissített 
tartalommal és arculattal  

 

www.emh.kormany.hu 

 

http://www.emh.kormany.hu/
http://www.emh.kormany.hu/
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A honlap tartalmi felépítése 
A honlap tartalmi bővítésében, 
aktuális információkkal való 
megtöltésében számítunk a 
résztvevő önkormányzatokra, 
közreműködő partnereinkre.   
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A rajzpályázat 
kommunikációja I. 

 
 
 Felhívás megjelentetése: 
 NFM sajtóközlemény kiadása 
 Pesti Est újságban  
 City screen felületein egy hónapon 

át 
 Egyszervolt.hu gyerekeknek szóló 

weboldalon (banner) 
 pafi.hu pályázatfigyelő oldalon 
 Class FM-ben rádió spot  
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A rajzpályázat kommunikációja II 
 
  

 A pályázati felhívás eljuttatása: 

  általános iskolák, 

  középiskolák, 

  minisztériumok, 

   részére 

 Eredményhirdetés alkalmával NFM 
sajtóközlemény kiadása 
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NFM szerepvállalás 

 
• Egységes kommunikációs 

segédanyagok elkészítése, 
használata  (logó, plakátok, molinó, 
banner) 

• További terveink között szerepel: 
szponzorációs partnerek bevonása 

 Cél elérése érdekében:tájékoztató 
anyag eljuttatása számos állami 
vállalat vezetőjének 

 

 



15 

NFM szerepvállalás 
• Aktuális: 

 Rajz-, fotó és családi kreatív pályázat díjainak 

beszerzése (kerékpárok, rollerek, MP4 lejátszók) 

 Ajándéktárgyak beszerzése: matrica, kulacs, 

prizma,póló, baseball sapka 

• Mobilitási Hét főbb programok (2012 szeptember): 

– Közösségi Közlekedés Napja. 

– Főváros Autómentes Hétvége. 

– Rajz- és fotópályázat díjátadó ünnepség.  

– Európai Autómentes Nap. 
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NFM szerepvállalás 

Záró, értékelő összejövetel 

2012. december 

  - tapasztalatok megosztása  

  - legszorgosabb helyi szervezők  

 - legjobb önkormányzati program 

 - legjobb állandó intézkedések 
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Kapcsolódó kerékpáros 
rendezvények, programok 

• Kerékpárosbarát település és 
kerékpárosbarát munkahely pályázat 

• „Bringázz a munkába!” őszi kampány 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 
email: szabolcs.simon@nfm.gov.hu 

 
tel: 06-1-7951861 

 

 


