
Európai Autómentes Nap 



Célkitűzés 

• Tájékoztatás és tudatformálás 

 

 

 

• Fenntartható alternatív közlekedési módok 
igénybevételének szorgalmazása az egészség 
és életminőség javításához 



Az Európai Autómentes Nap 

története 

• 1990-es évek: több mozgalom – felhívás a motorizált közlekedés 
hátrányaira  

• 1997: Az első autómentes nap La Rochelle-ben 

• 1998: A rendezvény megtartása egész Franciaországban 

• 1999: Olaszország 40 városának csatlakozása 

• 2000: Az Európai Unió 13 tagországa közös nyilatkozatban elismeri a 
rendezvényt 

• 2001: Magyarország aláírja a nyilatkozatot 

• 2002: több mint 1000 európai város legkevesebb 100 millió lakosát 
érinti a mozgalom 

• Több Európán kívüli ország városainak a csatlakozása                          
(pl.: Brazília, Izrael, Japán, Kolumbia, Tajvan) 



Európai Autómentes Nap 

• Magyarországon: 

• 2002:  már több mint 40 hazai városban 

• 2007-ben 64, illetve 2010-ben már 98 önkormányzat 
csatlakozott a rendezvénysorozathoz 

 

• Külföldön: 

– Brüsszel: 2007-ben 160 km2-en forgalomkorlátozás reggel 9:00 és 
este 19:00 között 

 



Az Európai Mobilitási Hét 

• Megrendezése: szeptember 16-22. között 

 

• Története: 

– 2002: a létrejötte az Autómentes Nap kísérőrendezvényeként 

– 2006: a rendezvény már 38 ország 1322 városában 

– 2007: 2000 önkormányzat csatlakozott, 200 millió lakos 
bevonásával 

– 2008: a rendezvénysorozat  már 41 országban 

 

 

 



Az Európai Karta (Charta) 

• A résztvevő települések számára előírt feltételeket rögzíti: 
– Európai Mobilitási Hét 

– Európai Autómentes Nap 

– Állandó intézkedések, amelyek a gyalogos-, kerékpáros-, tömegközlekedést 
szorgalmazzák 

• A rendezvény ideje alatt a város egy vagy több részén ideiglenesen 
lezárt területeket, körzeteket kell kijelölni 
– közösségi közlekedési eszközökkel, kerékpárral, gyalogosan való közlekedés 

érdekében 

• Forgalomkorlátozás: 
– Javasolt időtartam:  a munkakezdés előtti órától a munkaidő utáni óráig 

– Javasolt helyszíne: legalább egy, a motorizált közlekedés számára fenntartott 
közterület 

 

 



Európai Autómentes Nap 
Kecskeméten 



Az Európai Autómentes Nap 
Kecskeméten I. 

 

• Kecskeméten 2001-től hagyományosan, minden évben 
megrendezésre kerül a rendezvény 

 

• Előkészítése, szervezése az Európai Karta aláírásával kezdődik 
júniusban 

 

• A rendezvényünk  sikeres lebonyolítása számos szakmai- és 
civil szervezet részvételével és támogatásával valósul meg 

 



Az Európai Autómentes Nap 
Kecskeméten II. 

 

• A rendezvény hagyományosan szeptember 22-én a Polgármesteri 
Hivatal előtt a Kossuth téren kerül megrendezésre 
 

• Programok: 
– Szabadon választható folyamatos programok, foglalkozások 
– Kerékpáros felvonulás 
– Ajándéksorsolás 
– Esti, színpadi produkció 

 

• A rendezvény sikeres lebonyolításához 2009-ben és 2010-ben a 
Kecskeméti Ifjúsági Otthon „Zöldernyő projektje” is hozzájárult 
– Projekt célja: A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó 

viselkedésminták elterjesztése 



Az Európai Autómentes Nap 

képekben 

















































Köszönöm a figyelmet! 


