
 

 

            

 

 

 

 

 

  

 

 

 
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET 

PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
FŐÉPÍTÉSZI IRODA 

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

Tel.: 289-2553 

www.pesterzsebet.hu 

Kiegészítés a 34. napirendi ponthoz  

Tárgy: VEKOP -5.3.1-15-2020-00020 azonosítószámú, „Közlekedésbiztonsági fejlesztések 
Budapest XX. kerületében” című projekt szemléletformálás munkarészről 

 
 

  F Ő É P Í T É S Z I  S Z A K M A I  T Á J É K O Z T A T Ó  
 

 

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 2022 októberi ülésén határozatot hozott, hogy 
a tárgyban készüljön tájékoztatás 2022. október 27.-ig. Az alábbiakban összegezzük az eddigi 
fejleményeket.  

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Irányító Hatósága A VEKOP -5.3.1-15-
2020-00020 azonosítószámú, „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében” 
című projekt SZEMLÉLETFORMÁLÁSRÓL SZÓLÓ VEKOP-5.3.1-15 számú munkarészéhez 
támogatásban részesítette Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatát. 

Beszerzési eljárást folytattunk le a projektek keretében megtartandó rendezvénysorozathoz. 

A beérkezett pályázatok elbírálása után a szemléletformálásra vonatkozó szerződést Stifler 
Retro 2019 Bt-vel kötöttük meg. 

Mellékleten mutatjuk be a szerződésben foglalt feladatokat.  

A tényleges programok 2023 márciusában kezdődnek el, addig a Megbízott a Magyar 
Kerékpárosklub ajánlatokat kér, s szerződéseket intézi. A rendezvényt kiegészítő kiadványok, 
média megjelenések:  

- Pesterzsébeti Kerékpáros Kisokos  

- Információs kisfilmek, videók, kreatív anyagok, plakátok készítése, terjesztése a 
Pesterzsébeti Önkormányzat útmutatásai alapján. 

 

Első tavaszi program a Sulibusz program lesz, márciusban.  

 

 

 

 

Budapest, 2022. 10. 26. 
 

R. Takács Eszter  
Pesterzsébet főépítésze  
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1. számú melléklet: Kivonat a szerződésből 

 

A PROJEKT TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI 

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS BUDAPESTEN Szemléletformálási feladatok VEKOP-
5.3.1-15 projektek keretében megtartandó rendezvénysorozathoz. 

 

1. A rendezvénysorozat megnevezése: 

BICIKLIZNI PESTERZSÉBETEN IS JÓ 

2. A rendezvénysorozat céljának, témakörének meghatározása:  

Hozzájárulni a kerékpározás, mint mindennapi közlekedési alternatíva elterjedésének 
elősegítéséhez és kultúrájának széles körben történő megteremtéséhez Pesterzsébeten.  

 2023. március – 2023. május  

3.  A rendezvénysorozat programjainak bemutatása:  

Bebiciklizés program, ami egyszerre:  

- népszerűsíti a kerékpározást  
- ülteti el a kulturált együtt-közlekedés gondolatát a fejekbe  
- és eközben biztonságos biciklizésre is nevel 

max 10 emberrel szakavatott kerékpárosokkal, időpont még nincs pontosítva 

Sulibusz /Bringavonat program 
2023. március elejétől havi 1 alkalommal április havi 2, májusban havi 1 alkalommal 
(összesen:4 alkalom)  

- cél, hogy a kezdő bringások félelmeit eloszlassuk a városi bringázást illetően, 
népszerűsíteni a fiatalok körében a biztonságos iskolába járást kerékpárral minden 
évszakban.  

A busz hasonlat onnan származik, hogy az iskolabuszokhoz hasonlóan állomásokon lehet 
csatlakozni a csapathoz, és kiszállni is több állomáson lehet, így nem csak egy iskola 
diákjai vehetik igénybe, hanem a kerület valamennyi iskolája. A csapatban közlekedés 
azért praktikus, mert láthatóbbak a közlekedő gyerekek, mintha egyenként utaznának, 
vagyis a kerékpározás így sokkal biztonságosabb.  
A gyakorlatban úgy működik, hogy több fórumon megismertetjük a szülőkkel és a 
gyerekekkel a kerékpáros útvonalat, és azt is, hogy a szülők hova vigyék a gyerekeket, 
hogy tudnak csatlakozni.  

A Sulibusz tehát egyszerre népszerűsíti a fenntartható közlekedést és az aktív 
testmozgást, és nem utolsó sorban önálló és felelős közlekedésre tanítja a gyerekeket.  

Záró nagyrendezvény – Családi bringás nap  
2023. május 20. szombat 10.00 – 21.00 óráig  

Helyszín: Pesterzsébet Baba park, uszoda előtti park - Zodony utca 1.  
- Bringa Akadémia Roadshow  
- Bringa-börze  
- Én és a Biciklim fotózás  
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- Bringás szépségverseny - felvonulás  
-Trükkös bringák kipróbálása  
-Teher- és gyerekszállításra alkalmas biciklik bemutatója és kipróbálása  

Bringás nap rövid leírása 

A fél éves, folyamatos kerékpáros „Sulibusz/ Bringavonat” népszerűsítése mellett tavasszal egy 
nagyobb volumenű rendezvény lebonyolításával zárnánk le ezt a rendezvénysorozatot. 

A Bringás Nap nem titkolt célja minél színesebb programsorozat kialakítása, a lakosság 
érdeklődésének felkeltése.  

A Bringa Akadémia „roadshow”-ja keretében kerékpáros előadók ismertetik a kerékpározás 
elméletét, a KRESZ szabályokat és osztják meg gyakorlati tapasztalataikat a közönséggel. A 
program keretén belül a kerékpáros sportokról is szó esik.  

Bringa-börze során a kerületi lakosoknak lehetősége nyílik már nem használta kerékpárjuk vagy 
kerékpáros kiegészítők adás-vételére, mely egyrészt pénztárcabarát lehetőséget nyújthat a 
kerékpárral nem rendelkező, de vásárolni kívánó lakosoknak, valamint környezettudatos 
szemléletet is csempész a programsorozatba az „újra használat” elvét követve. A börze során a 
pesterzsébeti kerékpáros szervezetek is kivonulhatnak, valamint a pesterzsébeti kerékpáros 
üzletek is lehetőséget kapnak termékeik népszerűsítésére.  

A kerékpáros tematikájú programok mellé elengedhetetlenek a zenés programok, melyek 
minden korosztály számára vonzó célpontot jelentenek. 

Az Én és a Biciklim fotózás a fiatalokat és a sport szerelmeseit célozza. Az Én és a Biciklim 
közösség kerületünkben való megjelenésével már meglévő közösségét is Pesterzsébetre 
vonzza. Az Én és a Biciklim közösség professzionális moderátorai és fotósai a résztvevőkről jó 
minőségű, a közösségi médiában megjeleníthető fényképeket készítenek a jelentkezőkről, 
amely mindkét fél számára kedvező. „Amennyire az ember alkalmazkodik a biciklijéhez, annyira 
a bicikli is elkezd hasonlítani a bicikliséhez. Egyszerűen létezik egy ide-oda viszony.” - írják az Én 
és a biciklim fotózás alapítói.  

A Bringás szépségverseny során a jelentkezők feldíszíthetik kerékpárjukat és maguk is jelmezbe 
bújhatnak a jó hangulat megteremtése érdekében. A résztvevők tematikus, a kerékpározást 
segítő jutalmakban, tárgyi nyereményekben részesülhetnek. A tárgyi nyeremények 
praktikus/hasznos nyeremények lesznek, mint például bicikli, oldaltáska, biciklipumpa, csengő, 
csomagtartó stb., nem pedig a biciklizés veszélyességére utaló nyeremények, mint a láthatósági 
mellény vagy bukósisak.  

A trükkös bringák kipróbálása is idecsalogatná a helyieket. Lehetőség lenne kipróbálni a csizmás 
bringát, trükkös hatost, trükkös triciklit és a kicsiknek pedig óriási élmény lesz a mini 
velocipéddel közlekedni.  

A bevásárláshoz, gyerekneveléshez kötődő praktikus megoldásokat teher- és gyerekszállításra 
alkalmas biciklik bemutatásával és kipróbálási lehetőségével népszerűsítjük az eseményen.  

4. A rendezvényt kiegészítő megjelenések:  

- Pesterzsébeti Kerékpáros Kisokos  

- Információs kisfilmek, videók, kreatív anyagok, plakátok készítése, terjesztése a Pesterzsébeti 
Önkormányzat útmutatásai alapján. 

 


