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Brémai konferencia a fenntartható városi mobilitási tervekről
Az Európai Bizottság és Bréma városa volt a házigazdája 2016. április 12-én és 13-án az immár harmadik alkalommal megrendezett 
fenntartható városi mobilitási tervekről (SUMP) szóló konferenciának.

Az esemény nagy érdeklődésre tartott számot: 39 országból több mint 400 résztvevő regisztrált.

A konferencia témáját tekintve Bréma különösen ideális helyszínnek bizonyult. A város döntéshozatali mechanizmusaiban az emberközpontú és 
környezetbarát közlekedési szemlélet már régóta középpontban áll, ebből kifolyólag Bréma követendő példa lehet a hasonló irányba elmozdulni 
akaró magyar városoknak is. A torlódások aránya európai viszonylatban itt az egyik legalacsonyabb, az összes megtett utazás 60%-a gyalog, 
kerékpárral vagy közösségi közlekedési eszközzel történik. A jó gyakorlatok és változások folytatásaként a város további, ambiciózus céljait a 
2014-ben elfogadott SUMP fogalmazza meg, melyek közül az egyik legfontosabb a kerékpáros és a közösségi közlekedés részarányának további 
növelése. Jó hozzáállásáért és sikeres gyakorlataiért Bréma 2014-ben elnyerte a SUMP díjat.

A konferencián az előadások négy fő témában zajlottak: a „the big picture” témakörben a közösségi tervezés és a holisztikus megközelítés 
fontosságáról, valamint az intermodalitásról, a „new horizon” témájában a multikulturális társadalom számára történő tervezésről, a megosztáson 
(sharing) alapuló gazdaság jövőjéről, illetve a SUMP koncepció Európán túli megismertetéséről volt szó. Az „intergration challenge” témájában 
a fenntartható városi teherszállításról, az ellenállóképes (reziliens) és az e-mobilitásra építő városok tervezéséről, a „planning techniques” 
témakörében pedig a SUMP értékelési technikáiról, a civilek részvételéről és a kerékpáros és gyalogos közlekedést támogató eszközökről volt szó. 

Az előadások mellett lehetőség volt a valóságban is 
megtapasztalni egy haladó szemléletű város eredményeit a 
témákban különféle helyszínek meglátogatásával. A városban 
gyalog, kerékpáron vagy nosztalgia villamoson megtett 
utazások, a különböző környezetbarát és fenntartható módon 
megtervezett rendszerek és városrészek, utcák megtekintése 
hasznos gyakorlati tapasztalattal egészítette ki a konferencián 
elhangzott információkat.  
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Magyar CIVINET 
7. találkozója
Smart mobility

A Magyar CIVINET 7. találkozójára 2016. 
június 15-én kerül sor Szegeden. Témája 
a Smart mobilitás - okos elemek a városi 
közlekedésben. 

A találkozó főbb témái, programjai: 

•	 elektronikus jegyrendszer alkalmazása

•	 városüzemeltetést segítő adatbázis-
rendszerek

•	 városi smart city projektek bemutatása

•	 látogatás a szegedi járműtelepre

Jelentkezés a következő linken: 

http://goo.gl/forms/bXjBARtxaZsbSWFp2 

A résztvevők száma kor látozott ,  a 
jelentkezésnél előnyt élveznek a Magyar 
CIVINET hálózat tagjai és az önkormányzatok.

Magyar CIVINET találkozó a 
helyi közlekedési rendszerek 
működésének jövőjéről
2016. március 30-án a BKK Budapesti Közlekedési Központ adott otthont 
a Magyar CIVINET 6. találkozójának, melynek témája a városok helyi 
közlekedésének pályáztatása, a járművek és szolgáltatások beszerzése, a helyi 
közlekedési rendszerek működésének jövője volt.

A program Ekés András (Magyar CIVINET Titkárság) bevezető előadásával kezdődött, 
amelyben felvetette azokat az alapvető problémákat és kérdéseket, amelyekkel a 
városok jelenleg is küzdenek a témát illetően. Ezután a résztvevő városok képviselői 
és szakemberei előadásokat hallhattak a BKK autóbusz-üzemeltetési modelljéről, 
az autóbusz-üzemeltetés és szolgáltatás jogi kereteiről, valamint a stájerországi 
közlekedési szövetségről, ami jó példával szolgál a magyar városok számára. Ezen 
kívül Baja és Békéscsaba városok képviselői saját tapasztalataikat is elmondták. 
Az előadások után szakmai beszélgetésre került sor, ahol a résztvevők feltehették 
kérdéseiket az előadóknak, valamint az egyes városok képviselői tapasztalatot 
cserélhettek a témát illető felvetésekben. 

Az előadások és a tapasztalatcsere olyan háttértudást biztosítottak, ami jó 
alappal szolgál a következő időszakban az autóbusz-közlekedésben bekövetkező 
változásokhoz a résztvevő városok számára.

Megjelent a CIVITAS Insights 
kiadványsorozat újabb három 
része
A tematikus kiadványok a CIVITAS eddigi eredményeit, az azokból 
leszűrhető tapasztalatokat és a várható fejlődési irányokat foglalják 
össze tömören.

A CIVITAS CAPITAL projekt keretében készülő 25 részes sorozat a fenntartható 
városi közlekedés különböző témáiban gyűjti össze a korábbi CIVITAS projektek 
és más kezdeményezések eredményeit, az azokból levonható tanulságokat, 
valamint a várható fejlődési irányokat. Az újonnan megjelent részek témái:

10.  Közbringa – kapcsolat a kívánt célpont felé;

11. Hosszú távú értékelés a CIVITAS programban;

12. Integrált jegyrendszer és díjpolitika a közösségi közlekedésben.

A kiadványok elérhetők a CIVITAS Key Publications című weboldalán: 

http://civitas.eu/content/key-publications

http://goo.gl/forms/bXjBARtxaZsbSWFp2
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Internetes szemináriumok a közeljövőben
Rövid internetes szemináriumokat tartanak a következő hetekben a városi mobilitástervezést támogató eszközökről.

A közeljövőben a következő témákban tartanak internetes szemináriumokat:

•	 június 23. Urban Transport Roadmaps és EVIDENCE (angol)

•	 június 28. Urban Transport Roadmaps (német)

•	 június 30. Urban Transport Roadmaps (angol)

CIVITAS Forum 2016
A CIVITAS éves konferenciáját idén a lengyelországi Gdyniában rendezik. 

„Shaping the mobility of tomorrow” (a holnap mobilitásának formálása) mottóval Gdyniában rendezik a CIVITAS éves konferenciáját, a Forumot 
2016. szeptember 28-30. között.

Gdynia – Gdańskkal és Sopottal együtt – Lengyelország egyik legjelentősebb városi térségét alkotja az ország északi részén. A város elkötelezett 
a fenntartható fejlődés mellett, és számos sikertörténettel büszkélkedhet közlekedési terveinek megvalósítása, tiszta energia kezdeményezések, 
valamint a lakosság bevonása terén. Folyamatosan résztvevője a CIVITAS programnak, és számos fenntartható közlekedési megoldás terén az európai 
élvonalba tartozik, többek között a CIVITAS projektekben (CIVITAS TELLUS, CIVITAS DYN@MO) való részvételnek köszönhetően.

További információk a konferencia honlapján érhetők el (angol nyelven): http://www.civitas.eu/content/civitas-forum-2016

Az Urban Transport Roadmaps egy online alkalmazás, amely fenntartható városi 
mobilitási megoldások azonosítását, közlekedési, gazdasági és környezeti hatásaik 
számszerűsítését, illetve a megvalósítás útitervének meghatározását segíti.

Az EVIDENCE projekt a fenntartható városi mobilitásba való befektetést segíti a 
gazdasági hatások azonosításával. 

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

http://civitas.eu/content/civitas-webinar-tools-better-urban-mobility-planning-0
http://urban-transport-roadmaps.eu/webinars/ 
http://urban-transport-roadmaps.eu/webinars/ 
http://www.civitas.eu/content/civitas-forum-2016
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CIVITAS képzések és tanulmányutak a következő hónapokban
A CIVITAS program személyes képzéseket és tanulmányutakat kínál városi közlekedéssel foglalkozó szakembereknek.

A következő hónapokban az alábbi témákban tartanak képzéseket, tanulmányutakat:

•	 június 14. kerékpáros logisztika és városi teherszállítás (Göteborg, Svédország)

•	 július 5-6. távolsági és térségi közlekedés összekapcsolása (Parma, Olaszország)

•	 szeptember 21-22. elektromobilitás (Göteborg, Svédország)

•	 szeptember vége, városi mobilitási projektek értékelése (Gdynia, Lengyelország)

A képzésekről további információ a CIVITAS honlapján található (angol nyelven): 

http://www.civitas.eu/learning-centre

CIVITAS Díjak – kiválóság a városi mobilitásban
Július 8-ig pályázhatnak a CIVITAS Forum városok a CIVITAS Díjakra (CIVITAS Awards).

A nemzetközi CIVITAS Titkárság 14. alkalommal hirdeti meg a CIVITAS Díjak pályázatát a CIVITAS Forum városok számára. A díjakkal a CIVITAS 
céljai érdekében végzett kiemelkedő munkát és a fenntartható városi mobilitás felé való sikeres lépéseket ismerik el.

(A magyarországi CIVITAS Forum városok listája megtalálható a következő linken: http://www.civitas.eu/forum-cities-all, de egy nyilatkozat aláírásával 
bármely város csatlakozhat.) 

A díjátadás a 2016-os CIVITAS Forum konferencián lesz 2016. szeptember 29-én, Gdyniában. A várhatóan mintegy 350 résztvevő – többek 
között Maroš Šefčovič uniós biztos, uniós tagállamok képviselői, európai városok polgármesterei, közlekedési szakemberek és a sajtó képviselői – előtt 
átadott díjak révén nagy nyilvánosságot kaphatnak a városi közlekedéspolitika legjobb példái, és így más városok számára is mintául szolgálhatnak.

A díjakat négy kategóriában osztják ki:

•	 műszaki	innováció,

•	 társadalmi	részvétel,	

•	 az	év	CIVITAS	városa,

•	 valamint	új	kategóriaként	a	CIVITAS	Átalakulási	Díj.

A beadási határidő 2016. július 8.  A pályázati adatlapok és részletes információk a CIVITAS Díjak honlapján

találhatók (angol nyelven): http://www.civitas.eu/page-awards-main

Keresik a 2017-es CIVITAS Forum házigazdáját!
A 2003 óta évente megrendezett, 400 fős konferencia a CIVITAS program legjelentősebb 
eseménye.

A Graz, Rotterdam, Nantes, Burgos, Kaunas, Bologna, Krakkó, Malmö, Funchal, Vitoria-Gasteiz, 
Brest, Casablanca és Ljubljana után 2015-ben Gdynia rendezi meg a CIVITAS Forum konferenciát. 
Ezzel párhuzamosan azonban megnyílt a pályázat a 2017-es 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 2016. június 16. További információ (angol nyelven) a CIVITAS 
honlapján található: http://civitas.eu/content/host-next-annual-civitas-forum-2017

mailto:magyar-civinet@civitas.eu
http://www.civitas.eu/content/urban-freight-workshop-and-study-tour-cyclelogistics-and-urban-freight-deliveries
http://www.civitas.eu/content/save-date-study-tour-and-workshop-july-5-6th-parma-and-reggio-emilia-italy 
http://www.civitas.eu/learning-centre
http://www.civitas.eu/forum-cities-all
http://www.civitas.eu/page-awards-main
http://civitas.eu/content/host-next-annual-civitas-forum-2017

