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Mobilitási hét immár hetedszerre Európában 
 
Alig egy évtizede, 1997-ben egy francia város lakói, megelégelve a közleke-
dés okozta ártalmakat egyetlen napra autómentes napot hirdettek. La 
Rochelle kezdeményezését 1998-ban már sok francia város követte, és szep-
tember 22-én Autómentes Napot rendeztek országszerte. A siker hatására 
1999-ben negyven olasz város is csatlakozott a rendezőkhöz. Az Európai 
Unió akkori környezetvédelmi biztosa, Margot Wallström pártfogásába vette 
a kezdeményezést. Ennek köszönhetően az EU tagországai 2000 februárjá-
ban közös támogató nyilatkozatban ismerték el a rendezvényt. A tagjelölt or-
szágok közül először Magyarország csatlakozott, majd rövidesen Kelet-
Közép-Európa legtöbb állama kormányzati kötelezettséget vállalt az Autó-
mentes Napot rendező helyhatóságok támogatására. A lehetőséget megra-
gadva 2002-ben már negyven magyar önkormányzat rendezett Autómentes 
Napot, melyet évről évre további települések követtek. Az Autómentes Nap 
kötött nap, ami azt jelenti, hogy mindig szeptember 22-én tartandó, tekintet 
nélkül arra, hogy hétköznapra esik-e vagy éppen a hét végére. Idén tehát 
hétfőn kerül sor az eseményre. 
 
Az egész Európára kiterjedő rendezvények után, 2002-ben az Autómentes 
Nap kibővítéseként egy új kezdeményezés, az Európai Mobilitási Hét indult 
útjára. A 2002. szeptember 16-a és 22-e közötti hét, a fenntartható városi 
közlekedés különböző lehetőségeinek bemutatásáról szólt. Az Európai Mobili-
tási Hét lehetőséget nyújtott arra, hogy az önkormányzatok és civil szerveze-
tek  
 

• bemutassák közlekedéspolitikájukat, kezdeményezéseiket és legjobb 
megoldásaikat a fenntartható városi mobilitás érdekében; 

• felkeltsék a polgárok figyelmét azokra a károkra, amelyeket a jelenlegi 
városi közlekedés okoz az emberek életminőségében és környezeté-
ben; 

• részt vegyenek egy egész Európára kiterjedő kampányban, melynek 
minden városban ugyanaz a célja; 

• hangsúlyozzák a fenntartható városi közlekedés iránti helyi elkötele-
zettségüket, új és hosszantartó intézkedéseket vezessenek be. 

 
Évről évre változó közös európai jelmondatokkal az önkormányzatok, az ille-
tékes minisztériumok és a civil szervezetek azon igyekeznek, hogy minél szé-
lesebb körben hívják fel a figyelmet a városi közlekedés új, élhetőbb várost 
eredményező lehetőségeire.  
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Az idei év jelmondata: TISZTA LEVEGŐT MINDENKINEK! 
 
Mivel az európai polgárokat egyre jobban aggasztja a belélegzett levegő mi-
nősége, a hetedik Európai Mobilitási Hetet a “Tiszta levegőt mindenkinek!” 
mottó jegyében rendezik meg. A helyi önkormányzatok támogatást kapnak 
ahhoz, hogy a levegő minőségével foglalkozó tájékoztató kampányt szervez-
zenek, valamint olyan hosszú távú intézkedéseket vezessenek be, amelyek 
hozzájárulnak a közlekedés által kibocsátott szén-dioxid mennyiségének 
csökkentéséhez. Az Európai Mobilitási Hét koordinátorai külön súlyt helyez-
nek arra, hogy ennek a rendezvénynek a keretében az önkormányzatok ki-
alakítsák tervezett intézkedéseiket és az állampolgárok bevonásával kipró-
bálják az új közlekedési rendelkezéseket. Az állampolgári részvétel megerő-
sítése Magyarországon is elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberek elfogad-
ják a változásokat. Az eseménysorozat kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy az 
európai polgárok megismerkedhessenek a fenntartható közlekedési lehető-
ségekkel, és megértsék, mekkora kihívást jelent a városoknak a viselkedés-
minták megváltoztatása, egy új, környezetbarát stratégia megvalósítása. A 
rendezvény kapcsán elgondolkodhatunk azon, hogy mi is a város utcáinak 
rendeltetése, és megvitathatjuk azokat a konkrét javaslatokat, amelyek 
megoldást kínálnak a városi problémákra, köztük a légszennyezésre. 
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