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MoonBike 2020

• Indulás 2020. június

• Ötlet: a pandémiás bezártság ellenére ösztönözni a mozgást, erősíteni a zöld tudatosságot és a 
közösségi élményeket, akár virtuálisan is.

• Cél: 80 nap alatt virtuálisan eljutni biciklivel a Holdra, azaz bárhol a világon együtt megtenni összesen 
384 400 km-t

• Védnökök: dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és dr. Bódis József felsőoktatásért, innovációért 
és szakképzésért felelős államtitkár 

• Eredmény: A Moon Bike 2020 program résztvevői 62 nap alatt teljesítették a kitűzött célt, sőt 
szeptember 13-ig, 80 nap alatt összesen 937 531,72 km-t tekertek, azaz az eredeti kihívást többszörösen 
teljesítették. A projekt népszerűségét igazolja, több mint 600 aktív kerékpáros nemzetközi szinten 
„buzdított” mindenkit egészséges életmódra a Pécsi Tudományegyetem nevében. 



A tekerés szerelmeseinek nincs más dolguk, mint kerékpáros applikáció segítségével a megtett távot screenshot képformájában, 
üzenetben vagy bejegyzésként elküldeni a @ptemoonbike Facebook oldalára. Ha szobakerékpáron vesznek részt a kihívásban, a 
kilométeróra kijelzőjének fényképét kell feltölteniük. 



A MoonBike zöld eredményei

• A PTE, mint hazánk legzöldebb 
egyeteme célja a környezettudatos 
életmód népszerűsítés is.

• A kihívás során teljesített kilométerekkel 
233,7 tonna CO2 kibocsátás 
megtakarítás realizálódott. 

• A megtakarított üvegházhatású gáz 
mennyisége 3400 db, 50 éves fa egy 
teljes vegetációs időszakban megkötött 
CO2 tömegével egyenlő.



MoonBike 2021

• Indulás: 2021. május 15.

• Idei kiemelt célkitűzés a középiskolás réteg egészséges életmódra nevelése, 
közösségi élményeik gazdagítása, valamint a klímavédelemben való 
szerepvállalás is. Számukra idén külön versenyt hirdetünk. 

• A kihívás teljes időtartama alatt a kihívást teljesítő középiskolás diákok között 
egy Apple MacBook-ot sorsolunk ki a Diákhitel Központ Zrt. támogatásával.

• Idei védnökök: dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Czene Attila, a 
Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke

• Támogatók között van a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség elnöke, David 
Lappartient.



MoonBike 2021

A kihívás során részkihívásokkal is készülünk, ahol 
személyesen is találkozhat a virtuális közösségünk tagjaival. 

A részkihívások során adott hétvégéken bizonyos távok 
megtételére biztatjuk ténylegesen vagy virtuálisan a 
résztvevőket, melyek teljesítését külön nyereményekkel 
jutalmazzuk.

Találkozási pontok:
• május 26.: Orfűi Malmok – Orfűi Tókör

• június 5.: Pécs-Bicsérd-Pécs

• június 19.: Szentlőrinc-hetvehely-Szentlőrinc

• június 26.: Mohács-Baja-Mohács 

• július 10.: Sellye-Felsőszentmárton-Sellye

• július 17.: Velencei-tó kör Gárdonyból, a Tekerbringa
kölcsönzőtől 



Orfűi Malmok, 2021. május 26.





Köszönjük a 
figyelmet!


