
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Mobilitási Hét Szervező Partner Önkormányzat! 

 

 

 

Örömmel értesítjük, hogy idén, tizenhatodik alkalommal elindítjuk a Bringázz a munkába! 

kampányt az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Aktív Magyarország 

támogatásával, a Magyar Kerékpárosklub szervezésében.  

 

A mindennapi munkába biciklizést népszerűsítő kampány emberek ezreit szeretné 

nyeregbe ültetni idén tavasszal és majd ősszel is. A cél, hogy minél többen kipróbálják, 

mennyivel egyszerűbb, olcsóbb, egészségesebb és környezetkímélőbb kerékpárral a munkába 

járni. A tavaszi kampány 2019. május 6-tól 31-ig, az őszi pedig szeptember 9-től 22-ig tart.  

 

Az alábbiakban küldjük a május 6-án induló tavaszi felvonásról szóló információkat, és egyúttal 

arra szeretnénk kérni, hogy segítsen nekünk a kampány kommunikációjában, 

népszerűsítésében: helyezzen el plakátot az intézmény folyosóján, ossza meg a kampány 

közösségi média felületeit, eseményeit, helyezze el a bannert webes felületein, használja fel a 

sajtóanyagot online és offline cikkekben való megjelenéshez. Ha egyéb felületen (pl. 

tömegközlekedési eszközön) is népszerűsíteni szeretné a kampányt, kérem jelezze, és 

örömmel küldjük hozzá a megfelelő anyagot. 

 

A kampány kommunikációja az alábbi felületeken folyik: 

  

Honlap: 

www.bringazzamunkaba.hu 

A honlap elérhetősége és az azon lévő tartalmak szabadon linkelhetőek, beágyazhatóak. 

  

Közösségi média felületek: 

Facebook: https://www.facebook.com/bringazzamunkaba/ 

Instagram: https://www.instagram.com/bringazzamunkaba/ 

Twitter: https://twitter.com/bringazzmunkaba 

  

  

Ajánlott facebook bejegyzés: 

  

Vidd be a kedvenced a munkába! 

Május 6-án indul a Bringázz a munkába! kampány tavaszi felvonása a Magyar Kerékpárosklub 

szervezésében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Aktív Magyarország 

támogatásával. Mutassuk meg idén is, hogy milyen könnyen, gyorsan és szabadon lehet 

közlekedni - akár munkába is járni - bringával!  

További információk: www.bringazzamunkaba.hu 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/bringazzamunkaba/ 
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A Facebookon lévő bejegyzések szabadon megoszthatóak. 

Kérjük, hogy ossza meg a saját oldalán a kampány felületeit, eseményeit, posztjait. 

  

Plakát, bannerek, logó: 

A kampány plakátjának nyomtatható verziója, a Facebookon oldalakon és weboldalon 

elhelyezhető bannerek, illetve a kampány logója erről az oldalról tölthető le: 

https://bringazzamunkaba.hu/letoltheto-plakatok 

Helyezze el a bannert az intézmény online (weboldal, facebook) felületein. 

Helyezze el a logot online (weboldal) és offline (újság) felületeken. 

 

Sajtóanyag: 

A sajtóanyagot levelünk végén találja. Információkat tartalmaz a kampányról, mely egyben vagy 

részleteiben felhasználható online és offline cikkekben való megjelenéshez, munkatársai illetve 

cégek tájékoztatásához. 

  

A játékban való részvételhez idén is a Bike Citizens applikációt kell használni. Aki részt vett a 

tavalyi játékban, a meglévő Bike Citizens fiókját tudja használni idén is, viszont mindenkinek 

regisztrálnia kell majd az új kampányfelületen. Összegyűjtöttük néhány hasznos tanácsot, ami 

könnyebbé és élvezetesebbé teszi az alkalmazás használatát. Ezen az oldalon olvashatóak a 

különböző telefontípusok optimális beállításai is, amelyek lehetővé teszik az applikáció 

zökkenőmentes működését: 

https://bringazzamunkaba.hu/applikacio 

 

A játékban idén is 2-4 fős csapatok vehetnek részt. Fontos, hogy a nyereményjáték sorsolásba 

csak csapattagként lehet bekerülni, így az egyéni regisztráció után csatlakozni kell egy 

csapathoz. A részletes játékszabályt itt lehet elolvasni: 

https://bringazzamunkaba.hu/jatekszabaly 

 

Köszönjük, hogy idén is segítenek nekünk a kerékpáros közlekedés népszerűsítésében! 

 

Üdvözlettel: 

 

Halász Anna 

Bringázz a munkába! projektmenedzser 

bringazz@kerekparosklub.hu 

+36309858-333 

 

Melléklet: Általános tájékoztató a Bringázz a munkába! (Bam!) szervezéséhez 

  

https://bringazzamunkaba.hu/letoltheto-plakatok
https://bringazzamunkaba.hu/applikacio
https://bringazzamunkaba.hu/applikacio
https://bringazzamunkaba.hu/applikacio
https://bringazzamunkaba.hu/jatekszabaly
https://bringazzamunkaba.hu/jatekszabaly
https://bringazzamunkaba.hu/jatekszabaly
mailto:bringazz@kerekparosklub.hu


MELLÉKLET 

Általános tájékoztató a Bringázz a munkába! (Bam!) szervezéséhez 

 

Bringázz a munkába! - 2019-ben kétszer is 

 

Májusban indul a tizenhatodik Bringázz a munkába! kampány. A mindennapi munkába 

biciklizést népszerűsítő kampány újra emberek ezreit szeretné nyeregbe ültetni idén tavasszal, 

és majd ősszel is. A cél, hogy minél többen kipróbálják, mennyivel egyszerűbb, olcsóbb, 

egészségesebb és környezetkímélőbb kerékpárral a munkába járni. A 2019. május 6-tól 31-ig 

tartó tavaszi, illetve a szeptember 9-től 22-ig tartó őszi, nyereményjátékkal összekötött 

kampányt a Magyar Kerékpárosklub szervezi, ezúttal is az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium és az Aktív Magyarország támogatásával. 

  

Vidd be kedvenced a munkahelyedre! 

 

- ez az idei jelmondat, ami arra utal, hogy sok munkahelyen megengedett már, hogy a dolgozók 

bevigyék magukkal házi kedvencüket, oldottabb hangulatot és nagyobb munkakedvet teremtve. 

A Magyar Kerékpárosklub hiszi, hogy a munkába kerékpározás is hasonlóan jó hatással van az 

emberekre, de számos járulékos haszna is van: jó hatással van vérkeringésünkre, ízületeinkre, 

csökkenti stressz-szintünket és zsírpárnáinkat, sőt rendszeres űzése csökkenti egyes 

rákbetegségek kialakulásának kockázatát is. Hollandiai kutatások szerint a hollandok fél évvel 

magasabb életkorra számíthatnak csak azért, mert bicikliznek, és akkor még nem beszéltünk 

azokról, akik a kevesebb autó miatt kevesebb kipufogógáz belélegzésére kényszerülnek a 

városokban. 

 

Nyeremények 

 

A Bringázz a munkába! kampányba regisztrálók nemcsak a stresszmentes közlekedést 

élvezhetik, hanem értékes nyereményekre is szert tehetnek. A 2,5 millió forint összdíjazású 

nyereményjátékon márkás kerékpárokat, izgalmas kalandprogramokat, városnéző sétákat, BKK 

Bubi-bérleteket, belépőket, kerékpáros kiegészítőket és más klassz ajándékokat sorsolunk ki. 

 

Tekerhet az egész ország 

 

A kampány a hagyományokhoz híven országszerte bringásreggelikkel indul, amiken finom 

péksüteményekkel és frissítő italokkal várják a szervezők a munkába biciklizőket Soprontól 

Nyíregyházáig, Szentendrétől Szegedig majdnem negyven helyszínen. A hivatalos 

kampánynyitó rendezvény Budapesten lesz: a Kálvin téren Révész Máriusz Aktív 

Magyarországért felelős kormánybiztos és a Magyar Kerékpárosklub vezetői mondanak 

köszöntőt, a jó hangulatról a Panda zenekar gondoskodik, az arra kerékpározókat pedig 

gyorsszerviz várja. 

  

Csatlakozni okostelefonokkal lehet, amikre a résztvevők letöltik a Bike Citizens kerékpáros 

applikációt, majd ezen belül tudnak regisztrálni a kampány kezdőnapján, május 6-án (ősszel 

https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2015.302724


szeptember 9-én), illetve a kampányidőszak végéig bármikor. Az applikáció rögzíti a kerékpáros 

napok számát és a letekert kilométereket, ezzel igazolva, hogy a regisztráltak legalább egyszer 

kerékpárral mentek munkába a kampány négy hete alatt. A játékban részt vevők nemcsak időt 

és ajándékokat nyerhetnek, hanem az applikáció adatai révén hozzájárulhatnak a kerékpáros 

infrastruktúra tudatosabb fejlesztéséhez is. 

 

Az applikáció az egész országban elérhető, Budapesten kívül a következő városokban 

térképpel is: 

Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár, 

Szombathely, Szolnok, Érd, Tatabánya, Kaposvár, Sopron, Veszprém, Békéscsaba, 

Zalaegerszeg, Eger és Nagykanizsa. 

 

Több mint tíz éve hajtunk a munkába 

 

A Bringázz a munkába! több mint egy évtizedes hagyományra tekint vissza. Első alkalommal a 

budapesti bringás forradalom hajnalán, 2007-ben rendezték meg, és a következő öt éven 

keresztül minden évben megtartották - volt, hogy évente kétszer is. Pár év szünet után aztán 

2018-ban indult újra, idén pedig ismét két alkalommal lehet csatlakozni. 

  

A kampány az évek során több mint 50 ezer embert mozgatott meg, a csatlakozók összesen 

több mint 10 millió kilométert tekertek le, körülbelül 300 millió forintnyi benzint spóroltak meg, és 

bőven egymillió tonna feletti szén-dioxid kibocsátását kerülték el. 

  

  

Hasznos linkek: 

 

https://bringazzamunkaba.hu                               - a Bringázz a munkába! kampány honlapja 

https://bringazzamunkaba.hu/mit-nyerhetek        - a nyeremények listája 

https://bringazzamunkaba.hu/applikacio              - tudnivalók a Bike Citizens alkalmazásról 

https://bringazzamunkaba.hu/hirek                      - további hírek, akutalitások, érdekességek. 

https://www.facebook.com/bringazzamunkaba/  - facebook-oldal sok infóval 

 

 

Sajtókapcsolat: 

 

Halász Áron 

E-mail:  halasz.aron(kukac)kerekparosklub.hu  

Telefon:   +36 20 526 7794 

 

Budapest, 2019. április 29.     A Bringázz a munkába! csapata 
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