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Intermodalitás, intermodális központok
Rekord számú önkormányzat képviseltette magát a kaposvári szakmai találkozón.

A március 12-én, Kaposváron rendezett találkozó témája az intermodalitás, intermodális központok tervezése, előkészítése volt. A téma 
aktualitását jelzi, hogy rekord számú önkormányzat (10 város, túlnyomórészt megyei jogú városok) képviseltette magát, összesen 31 résztvevővel.

Ekés András az intermodalitás fogalmát, az intermodális központok közlekedési és azon túlmutató funkcióit mutatta be számos szemléletes 
példán keresztül. Ezt követően három előkészítés alatt álló intermodális központ – a kaposvári, a debreceni és a székesfehérvári – 
előkészítésének tapasztalatait osztották meg az előadók, a szűken vett közlekedési funkciókon felül kitérve a városszerkezeti problémák 
oldásának fontosságára, a számos érintett igényeinek mederben tartására és a költségek kontrolljának szükségességére, valamint a vasúttal való 
együttműködés gyakorlati nehézségeire is.

Az NFM Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága részéről Tar Sándorné ismertette az intermodális központok 
megvalósításának lehetőségeit a 2014-2020-as programozási időszakban. A kialakuló vita fókuszában a KÖZOP keretében előkészített 
projektek nagy száma és az IKOP-ban rendelkezésre álló források szűkössége közötti feszültség, valamint ezzel összefüggésben a projektek 
reális léptéke állt.

A Kaposvári Közlekedési Központ helyszínének jelenlegi állapotát és a tervezett létesítményt egy bejáráson, valamint a teremben elhelyezett 
maketten is megismerhették a résztvevők.

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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Mészáros Attilát választották 
a Magyar CIVINET elnökévé
A kaposvári elnökségi ülésen új szakmai pártoló taggal is 
bővült a Magyar CIVINET.

A kaposvári szakmai találkozóhoz kapcsolódóan, március 12-én 
délután ülésezett a Magyar CIVINET elnöksége. Az ülésen 
elnökké választották Mészáros Attilát, Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város alpolgármesterét, a szakmai pártoló tagok tagok 
közé pedig felvették a Kerékpáros Miskolc Egyesületet.

http://civitas.eu/civinet/magyar-civinet
http://civitas.eu/
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SUMP szeminárium
Szeretettel várjuk a European Platform on 
SUMP és a Magyar CIVINET fenntartható városi 
mobilitás-tervezési szemináriumára, melynek 
dátuma és helyszíne a következő:

Időpont: 2015. június 3. 10:00 – 16:00

Helyszín: Regional Environmental Center (REC)

(2000 Szentendre, Ady Endre út 9-11.)

A találkozón az SUMP szemléletének és 
gyakorlatának bemutatása mellett kiemelt 
hangsúlyt kapnak a hazai tervezési 
környezetbe és gyakorlatba való átültetés 
lehetőségei és akadályai, különös tekintettel 
arra, hogy a fenntartható városi mobilitási terv 
meglétét egyes uniós források lehívásának 
feltételül szabhatják.

Jelentkezni az internetes jelentkezési lap 
kitöltésével lehet.

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 20.: mobilitásmenedzsment – Mobilitásmenedzsment cégek számára (Utrecht, Hollandia, az ECOMM konferencia keretében)

•	 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).

Kerékpáros Miskolc szakmai nap
A Magyar CIVINET támogatásával rendezte meg első szakmai napját a 
Kerékpáros Miskolc Egyesület (KME). 

A rendezvényt Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere nyitotta meg, röviden 
ismertetve a város kerékpárosbarát fejlesztéseit és terveit is.

A szakmai program délelőtti blokkjának fókuszában az élhető város és a 
fenntartható városi mobilitás kérdései álltak, a tágabb összefüggések felől 
közelítve a kerékpár, illetve a Bubi példáján keresztül a közbringa szerepére a 
fenntartható városi közlekedésben.

A délutáni előadások a kerékpárosbarát tervezésről – létesítménytípusokról, 
csomópontok kialakításáról, forgalomcsillapításról – szóltak. Tóth 
István, a Magyar CIVINET-tag Kaposvár főmérnöke a somogyi megyeszékhely 
példáján keresztül mutatta be, hogy forrásszűkében is van lehetőség a város 
kerékpározhatóságának érdemi javítására, és hangsúlyozta a szemléletformálás, 
a lakossággal való kommunikáció fontosságát.

A szakmai napról szóló beszámoló elérhető a Kerékpáros Miskolc Szakmai Napok 
honlapjáról, ahová folyamatosan kerülnek fel a prezentációk is.

2. Európai SUMP konferencia
A Bukaresti Műszaki Egyetem ad helyet a 2. Európai SUMP konferenciának 2015. június 16-17-én. A rendezvény mottójának megfelelően – „fenntartható 
mobilitás mindenkinek” – szó lesz arról, hogy az SUMP módszertan hogyan alkalmazható különböző méretű, helyzetű és költségvetésű 
városok esetében, és egyes módszertani kérdésekben gyakorlati képzésekre is sor kerül.  

Részletes információk és regisztráció a konferencia honlapján érhetők el (angol nyelven).

https://docs.google.com/forms/d/1q1Y-TU2yqTTK-MUtfBT3czL18IPTrml1fzcvQF9devQ/viewform
http://www.civitas.eu/content/civitas-training-mobility-management-companies
http://www.civitas.eu/learning-centre
http://kerekparosmiskolc.net/szakmainapok/
http://kerekparosmiskolc.net/szakmainapok/
http://www.eltis.org/participate/events/2nd-european-conference-sustainable-urban-mobility-plans-sumps
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Internetes szemináriumok a közeljövőben
Rövid internetes szemináriumokat tartanak az intelligens közlekedési rendszerekről és a határmenti régiók közlekedéstervezéséről a 
következő hetekben.

A közeljövőben a következő témákban tartanak internetes szemináriumokat (angol nyelven):

•	 április 30.: Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) és forgalomszervezés

•	 május 6.: Közlekedéstervezés többközpontú és határmenti régiókban

Az egy-másfél órás szemináriumokra jelentkezni a megadott weboldalakon lehet.

CIVITAS Forum a szomszédban
Ljubljanában rendezik a CIVITAS éves konferenciáját, melyhez kapcsolódóan a Magyar CIVINET tanulmányutat is szervez.

„Sharing the City” (Megosztani a várost) mottóval Ljubljanában rendezik a CIVITAS éves konferenciáját, a Forumot 2015. október 7-9. között.

A szlovén fővárosban az elmúlt néhány évben számos fenntartható mobilitási fejlesztést hajtottak végre részben a CIVITAS program 
támogatásával; az így létrejött gyalogos övezetek, zöldterületek, folyóparti közterületek, hidak lényegesen élhetőbbé tették az eleve emberi 
léptékű várost.

További információk a konferencia honlapján érhetők el (angol nyelven).

Az előadók számára a jelentkezést május 8-ig meghosszabbították, további információk és jelentkezési lap szintén a honlapon találhatók.

A Forumhoz kapcsolódóan a Magyar CIVINET – Ljubljana város önkormányzatával együttműködve – tanulmányutat szervez a fenntartható 
mobilitás terén elért eredmények és a hozzájuk vezető út megismerésére.

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.

http://www.civitas.eu/content/webinar-intelligent-transport-systems-and-traffic-management
http://www.civitas.eu/content/webinar-intelligent-transport-systems-and-traffic-management 
http://civitas.eu/content/civitas-webinar-mobility-planning-polycentric-and-cross-border-regions
http://www.civitas.eu/content/civitas-forum-conference-2015
http://www.civitas.eu/content/civitas-forum-2015call-speakers%E2%80%99-guidelines-and-proposal-form
http://www.civitas.eu/learning-centre/placement
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Jelentkezés a CIVITAS Political Advisory 
Committee-be
A nemzetközi CIVITAS Titkárság várja a fenntartható mobilitás iránt elkötelezett 
várospolitikusok jelentkezését a CIVITAS politikai tanácsadó testületébe. 

A Political Advisory Committee (PAC) tíz tagját két évre választják ki, és mandátumuk ideje alatt 
tanácsadó szerepet töltenek be az Európai Bizottság mellett a fenntartható városi mobilitás terén.

A jelentkezés határideje 2015. június 26. További információ (angol nyelven) a CIVITAS honlapján 
található.

Keresik a 2016-os CIVITAS Forum házigazdáját!
A 2003 óta évente megrendezett, 400 fős konferencia a CIVITAS program legjelentősebb 
eseménye.

Graz, Rotterdam, Nantes, Burgos, Kaunas, Bologna, Krakkó, Malmö, Funchal, Vitoria-Gasteiz, 
Brest és Casablanca után 2015-ben Ljubljana rendezi meg a CIVITAS Forum konferenciát. Ezzel 
párhuzamosan azonban megnyílt a pályázat a 2016-os konferencia megrendezésére.

A konferenciára általában mintegy 400 vendég érkezik: CIVITAS városok képviselői és 
európai politikusok, valamint a fenntartható városi mobilitással foglalkozó szakemberek. Az 
esemény megrendezése jó alkalom arra, hogy a vendéglátó város bemutassa eredményeit 
és tapasztalatait, és ismertebbé váljon az európai színtéren.

A jelentkezés határideje 2015. május 31. További információ (angol nyelven) a CIVITAS 
honlapján található.

Május 6-ig pályázható a CAPITAL Activity Fund
A szakmai tapasztalatcsere-programokat támogató CAPITAL Activity Fund harmadik felhívásának határideje 2015. május 6.

A CAPITAL Activity Fund egy szakmai tapasztalatcsere-programokat támogató alap, melyből 2014 és 2015 során négy felhívásban összesen százezer 
eurós nagyságrendű támogatást osztanak ki. Az első felhíváson a BKK (Budapest), a másodikon a REC (Szentendre) is sikerrel pályázott.

Négy különböző szintet határoztak meg, melyekbe sokféle program belefér a tanulmányutaktól a szakembercseréken, külföldi 
önkormányzatoknál töltött szakmai gyakorlatokon, képzéseken át megvalósíthatósági tanulmányokig:

•	 Inspiráció (pl. műhelymegbeszélések, tanulmányutak, helyszínbejárások)

•	 Strukturális párbeszéd (pl. legfeljebb 10 napos szakembercserék és szakmai gyakorlatok, képzések)

•	 Tanulmányok (pl. értékelések, megvalósíthatósági tanulmányok)

•	 Szisztematikus tapasztalatátadás (mélyebb, hosszabb tapasztalatcsere folyamat – több találkozás)

A harmadik pályázati felhívás megjelent, a beadási határidő 2015. május 6. Ezúttal nem témákat határoztak meg, hanem 7 megadott eszköz 
(pl. útburkolati jelek minőségének értékelése, citylogisztikai weboldal) megismerésére, illetve 3 egyéb tevékenységre lehet pályázni.

A tapasztalatot átadó és a tanuló város közül legalább az egyiknek CIVITAS városnak kell lennie – ennek a feltételnek a Magyar CIVINET tagság 
is eleget tesz. A támogatási arány legfeljebb 50%, a támogatás összege szinttől függően legfeljebb 1000 – 10 000 euró. A tapasztalatcsere 
programok megvalósítására a kiválasztást követően, várhatóan 2015 második félévében kerülhet sor.

Az Activity Fundról részletes információk, a megismerhető eszközök katalógusa, valamint a pályázati kiírás és internetes pályázati adatlap az 
Activity Fund honlapján találhatók (angol nyelven): http://www.civitas.eu/content/activity-fund 

mailto:magyar-civinet@civitas.eu
http://www.civitas.eu/content/become-member-civitas-political-advisory-committee-and-influence-european-transport-policy-3
http://www.civitas.eu/content/host-next-annual-civitas-forum-2016-call-application-now-open 
http://www.civitas.eu/content/host-next-annual-civitas-forum-2016-call-application-now-open 
http://www.civitas.eu/content/activity-fund

