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Találkozó Székesfehérváron a gyalogos közlekedésről
A Magyar CIVINET második, székesfehérvári találkozójának témája a gyalogos közlekedés volt.
A szeptember 16-i találkozón, mely egyben az Európai Mobilitási hét nyitánya is volt Fehérváron, négy önkormányzat (Kaposvár, Szeged, Székesfehérvár
és Zalaegerszeg), valamint a BKK képviseltette magát döntéshozói vagy szakmai szinten.
A jelenlévőket a házigazdák nevében Viza Attila környezetvédelmi tanácsnok köszöntötte. A résztvevők kicserélték a gyalogos közlekedés terén szerzett
tapasztalataikat, kitérve annak minden területére és a többi közlekedési móddal (közösségi közlekedés, egyéni gépjármű-közlekedés, kerékpáros
közlekedés) való összefüggéseire is.
Tóth István, Kaposvár alpolgármestere a gyalogoszóna kialakításának és fokozatos bővítésének tapasztalatait osztotta meg, kiemelve az érintettekkel
(lakossággal, civil szervezetekkel, üzlettulajdonosokkal) való folyamatos egyeztetés fontosságát. Kitért a járdák felújítására, az akadálymentesítésre, a
közösségi közlekedés megközelíthetőségére és az iskolák közlekedési problémáira is.
Nagy Zsolt, Székesfehérvár közlekedési irodavezetője a belváros rehabilitációjáról, forgalomcsillapításáról beszélt, kitérve az áruszállítással, célforgalommal,
kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos dilemmákra is. Szó esett a gyalogátkelőkről, a gyalog-kerékpárutak problémáiról és a forgalomcsillapított
övezetekről is. A nap végén a Közlekedési Iroda munkatársai egy bejárás keretében bemutatták a Fő utca felújításának eredményeit és tapasztalatait.

A prezentációk és a rendezvényen készült fényképek elérhetők a résztvevők és a Magyar CIVINET tagjai számára a hálózat honlapján, a „Private
Downloads” fül alatt. Ehhez regisztráció szükséges, melynek két módja van:
•

regisztráció a CIVITAS honlapján, majd a Magyar CIVINET Titkárság értesítése a regisztrációról, hogy felvehesse a tagok csoportjába; vagy

•

a Magyar CIVINET közös bejelentkezési adatainak használata, melyeket a Titkárság bocsát a tagok rendelkezésére.

Jan Gehl: Élhető városok
Könyvajánló
Jan Gehl dán építészt és várostervezőt gyermekpszichológus
felesége inspirálta arra, hogy elkezdjen az épített környezet,
a város és a közlekedés emberi oldalával foglalkozni. Több
évtizedes munkája nyomán Koppenhága lépésről lépésre alakult
át autóközpontú városból gyalogoscentrikus várossá. Napjainkra
világszerte felismerték, hogy az autókra optimalizált város zsákutca,
ezért számos város hívta tanácsadónak New Yorktól Moszkváig.
Könyvében fél évszázad tapasztalatait szűri le konkrét, kézzelfogható
módon, életből vett példákkal és képekkel gazdagon illusztrálva.
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Elindult a Magyar CIVINET, megalakult
az Elnökség
Öt hálózati taggal és három szakmai pártoló taggal elindult a Magyar CIVINET.
A folyamat az Elnökség megválasztásával és megalakulásával teljesedett ki.
2015 februárjáig a következő tagok csatlakoztak:
•

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata

•

Kaposvár MJV Önkormányzata

•

Szeged MJV Önkormányzata (Hálózatvezető)

•

Székesfehérvár MJV Önkormányzata

•

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata

Szakmai pártoló tagok:
•

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

•

SUND Magyarország Kft. (Citybike Szeged)

•

Városkutatás Kft. (Titkárság)

Magyar CIVINET negyedik
találkozója
Március 12-én, Kaposváron kerül sor a
Magyar CIVINET negyedik találkozójára.
A találkozó szakmai témája az intermodalitás,
intermodális központok tervezése, előkészítése.
Lehetőség lesz koncepcionális, műszaki,
megvalósíthatósági kérdések megvitatására
mind az előadókkal, mind a többi résztvevő
önkormányzattal, ezért szívesen látjuk az
intermodális központok előkészítésével,
tervezésével közelebbről foglalkozó kollégáikat
is!
A jelentkezési lap letölthető a Magyar CIVINET
honlapjáról.

A megválasztott Elnökség tagjai:
•

Mészáros Attila alpolgármester (Székesfehérvár)

•

Nagy Sándor alpolgármester (Szeged)

•

Szilágyi Tamás főtanácsos (Hódmezővásárhely)

•

Vadvári Tibor alpolgármester (Zalaegerszeg)

•

Veizer Jánosné vezérigazgató, Kt. Zrt. (Kaposvár)

A Magyar CIVINET továbbra is nyitott a fenntartható városi mobilitás
iránt elkötelezett helyi önkormányzatok csatlakozására. A hálózat
iránti érdeklődését a visszajelző űrlapon jelezheti, tagságra jelentkezni
pedig a Tagsági kérelem kitöltésével és a benne feltüntetett címre való
megküldésével lehet. A szükséges dokumentumok megtalálhatók a
hálózat honlapján.

Helyi közösségi közlekedés megrendelőiszolgáltatói modelljei
Debrecenben került sor a Magyar CIVINET harmadik szakmai találkozójára.
A december 11-i találkozó házigazdája a DKV Zrt. volt. A jelenlévőket Hernádi Zoltán
értékesítési igazgató köszöntötte, egyúttal bemutatta a debreceni közösségi közlekedés
fejlesztését, kitérve a CIVITAS programban megvalósított projektekre is.
A rendezvényen a CIVITAS program céljainak megfelelően túlnyomórészt városi
önkormányzatok és saját tulajdonú közlekedési vállalataik szakemberei vettek részt
magyarországi és határon túli városokból (Debrecen, Kaposvár, Nagyvárad, Szeged,
Székesfehérvár).
Az előadások és a rájuk épülő szakmai tapasztalatcsere kiterjedtek a helyi közösségi közlekedés
szervezési modelljeire (megrendelő és szolgáltató közötti munkamegosztás; szolgáltató
kiválasztása; egy vagy több szolgáltató; önkormányzati, állami vagy magántulajdonú
szolgáltató stb.), finanszírozási helyzetére és problémáira, eredményeire és kihívásaira,
valamint a lehetséges jövőbeli forgatókönyvekre is.
A találkozót a DKV Zrt. járműtelepének és áramátalakítójának bejárása zárta.
A prezentációk és a rendezvényen készült fényképek elérhetők a résztvevők és a Magyar
CIVINET tagjai számára a hálózat honlapján, a„Private Downloads” fül alatt. Ehhez regisztráció
szükséges, melynek két módja van:
•

regisztráció a CIVITAS honlapján, majd a Magyar CIVINET Titkárság értesítése a
regisztrációról, hogy felvehesse a tagok csoportjába; vagy

•

a Magyar CIVINET közös bejelentkezési adatainak használata, melyeket a Titkárság
bocsát a tagok rendelkezésére.
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Új CIVITAS kiadványok
Hat új kiadvány mutatja be a CIVITAS program eddigi eredményeit.
A 2002-ben indult CIVITAS program keretében ezidáig több mint 800 közlekedési megoldást
teszteltek és értékeltek csaknem 70 városban. A cél minden esetben konkrét, megvalósítható
beavatkozások kidolgozása volt, melyek nem csak tisztábbá, de jobbá is teszik a városi közlekedést.
A programban 2008 és 2012 között részt vevő 25 város fenntartható mobilitási beavatkozások terén
elért eredményeit és tapasztalatait mutatja be az a hat, most megjelent kiadvány, melyek elérhetők
a CIVITAS honlapján (angol nyelven), és a készlet erejéig nyomtatott formában is elérhetők a Magyar
CIVITAS Titkárságnál (magyar-civinet@civitas.eu):
•
•
•
•
•
•

CIVITAS Plus in Numbers
Innovative Urban Transport Solutions – CIVITAS makes the difference
CIVITAS Measure Directory
Living Laboratories: 10 Years of CIVITAS from Aalborg to Zagreb
Policy Recommendations for EU Sustainable Mobility Concepts presents
Everyone’s a Winner - The First Ten Years of the CIVITAS Awards

Tanulmányút Bristolba
Citylogisztikai megoldások megismerése és konszolidációs központ meglátogatása
Angliában
A Budapesti Közlekedési Központ szakmai felügyeletével folyt a Budapest egységes
citylogisztikai koncepciójának tervezetét tartalmazó tanulmány készítése, amelyhez
kapcsolódóan külföldi, már bevált citylogisztikai módszerek is vizsgálatra kerültek. Az
információgyűjtés elősegítése érdekében a BKK teherforgalommal és városi áruszállítással
is foglalkozó szakterületéről két fő a CIVITAS CAPITAL Activity Fund pályázaton
lehetőséget kapott, hogy októberben egy tanulmányút keretében ellátogasson
Angliába, Bristolba, és az ottani citylogisztikai megoldásokat tanulmányozza,
megismerje a helyi városi önkormányzat vezetésével.
A két napos programon bemutatták számunkra a város közlekedési helyzetét, kihívásait,
fejlesztési irányokat, és az alkalmazott citylogisztikai megoldásokat. Látogatást
tettünk a konszolidációs központba, bemutatták annak működését, az alkalmazott
járműveket, eszközöket illetve áruátrakási, elosztási módszereket, amelyek segítségével
a belső városrész áruellátása is történik.
A DHL által működtetett konszolidációs központ, amely 2004-ben szintén CIVITAS pályázat segítségével indult, a város határán kívül
található, onnan indulnak az üzletek szerint rendezett áruval megrakott, teljesen elektromos meghajtású tehergépjárművek Bristol
belvárosába, és a szomszédos Bathba. A képen látható tehergépjármű öt tonna hasznos terhet tud szállítani. Jelenleg 135 partner – főleg
ruhaneműket, nem romlandó élelmiszereket, kisebb értékű vegyes termékeket forgalmazó üzlet – vesz részt a projektben, de a teljes önfenntartó
rendszer eléréséhez ennek a körnek a bővítése szükséges még, amely folyamatosan zajlik. Az üzletek 9 fontot fizetnek egységrakományonként
(ketrecenként), cserébe pontos, az előre egyeztetett időpontban érkező szállítást, az egyszerre érkező áru (egyszeri rakodás) lehetőségét kapják,
és a vásárlók láthatják, hogy az üzlethez környezetbarát jármű szállítja az árut.
A környezetbarát, fenntartható városi áruellátási lánc
kialakításához (a készülő citylogisztikai koncepciós tanulmányhoz és
egy kezdő pilot projekt indításához is) hasznos információkhoz juttatta
szakterületünket a lehetőség, hogy láthattunk működés közben
egy ilyen rendszert, beszélhettünk az üzemeltetővel és a támogató
önkormányzattal az indulás és működtetés nehézségeiről, felmerült
problémákról és megoldásaikról.
Szakterületünk a tanulmányút utáni teendőket végzi jelenleg,
összefoglaló jelentés készül a pályázatot kiíró szervezők számára,
amelyben bemutatjuk, hogy a megszerzett információk és tudás
hogyan épül be a készülő tanulmányba, a szakterületünk munkájába,
továbbá bemutatjuk cégen belül, és kívüli partnereinknek is a
szerzett tapasztalatokat.
BKK, Parkolás-gazdálkodás, Teherforgalom és MOL Bubi Szakterület
3. oldal

Magyar civinet hírlevél 3. szám I 2015. FEBRUÁR

Tapasztalatcsere-programok támogatása – a CAPITAL Activity Fund
A szakmai tapasztalatcsere-programokat támogató CAPITAL Activity Fund második felhívása lezárult, a következő 2015 tavaszán várható.
A CAPITAL Activity Fund egy szakmai tapasztalatcsere-programokat támogató alap, melyből 2014 és 2015 során négy felhívásban több százezer euró
támogatást osztanak ki. Négy különböző szintet határoztak meg, melyekbe sokféle program belefér a tanulmányutaktól a szakembercseréken, külföldi
önkormányzatoknál töltött szakmai gyakorlatokon, képzéseken át megvalósíthatósági tanulmányokig.
Az első két pályázati felhívás lezárult. A következő, harmadik pályázati felhívás várhatóan március végén jelenik meg, április végi határidővel.
Az aktuális információk az Activity Fund honlapján találhatók meg (angol nyelven).

Innovatív közlekedési fejlesztések finanszírozása – a CIVITAS 2020 program
Ismét lehetőség nyílik innovatív közlekedési fejlesztések megvalósítására a CIVITAS 2020 program keretében.
A CIVITAS 2020 az Európai Unió Horizon 2020 kutatási keretprogramjának része, a„Smart, Green and Integrated Transport” kihívás keretében. A programban
50 millió euró áll rendelkezésre innovatív városi közlekedési fejlesztésekre, melyre 4-5 városból álló nemzetközi konzorciumok pályázhatnak közös
projektekkel. A projektenként megítélhető uniós támogatás 12-18 millió euró, azaz nagyságrendileg 3,5-5,5 milliárd Ft.
Magyarországról korábban Pécs és Debrecen vett részt hasonló projektekben, melyekből többek között a fizetőparkolás fejlesztését, a belváros
forgalomcsillapítását, illetve a kerékpáros hálózat bővítését finanszírozták.
Az MG-5.5a-2015 jelű kiírás 2014. decemberében megjelent. A pályázati rendszer két körös lebonyolítású, az első kör határideje április 23. A
pályázó konzorciumok már jellemzően kialakultak, de szerencsés esetben még lehet mód a csatlakozásra.

Szakmai gyakorlat külföldi városoknál
A CIVITAS program 3-5 napos szakmai gyakorlati lehetőségeket kínál külföldi városok önkormányzatainál.
2015 és 2016 során összesen 30 szakember juthat 3-5 napos szakmai gyakorlati lehetőséghez külföldi városok önkormányzatainál, ahol a
saját városaik egy-egy konkrét kihívásának megoldásán dolgozhatnak. A hangsúly a gyakorlati tudás tapasztalati úton történő megszerzésén lesz. A
résztvevőknek a program végén beszámolót kell írniuk a megszerzett tapasztalatokról, és azok hasznosításáról saját városukban.
Eddig Kapronca (Koprivnica, Horvátország), Donostia-San Sebastian (Spanyolország), Bristol (Egyesült Királyság), Funchal (Portugália), Graz (Ausztria) és
Brno (Csehország) jelezte, hogy fogadná más európai városok szakembereit.
Részletes információk a CIVITAS honlapján találhatók (angol nyelven), a jelentkezéseket is ott lehet beadni.

CIVITAS képzések fenntartható közlekedési
megoldásokról
A CIVITAS program személyes képzéseket kínál városi közlekedéssel foglalkozó
szakembereknek.
2015-ben a tervek szerint a következő témákban tartanak képzéseket (angol nyelven):
•
május: mobilitásmenedzsment – Mobilitásmenedzsment cégek számára (Utrecht, Hollandia)
•
június 4.: városi teherszállítás és logisztika – Intelligens városi teherszállítási megoldások (Berlin,
Németország)
•
június: integrált tervezés – Fenntartható városi mobilitási tervek
•
június: autótakarékos életmód – Kerékpáros politika végrehajtása – Városok a kerékpározásért
•
június: közösségi közlekedés – Intermodális csomópontok tervezése
•
szeptember: tiszta üzemanyagok és járművek – Elektromos mobilitás
A képzésekről további információ a CIVITAS honlapján található (angol nyelven).
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Kiadja a Magyar CIVITAS Titkárság
Városkutatás Kft.
1093 Budapest, Lónyay utca 34.
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Fényképek

CIVITAS, DKV Zrt., Ekés András, Gertheis
Antal, Önkormányzati Kommunikációs
Központ (Székesfehérvár)
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