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Folytatódnak a Magyar CIVINET szakmai rendezvényei
Sikeres pályázatot követően, a CIVITAS SATELLITE projekt támogatásával folytatódhatnak a Magyar CIVINET szakmai rendezvényei 
2017-ben és 2018-ban. A témák a tagok javaslatai alapján kerültek kiválasztásra. 

A Mobilissimus Kft., mint a Magyar CIVINET Titkársága a tagok támogatásával sikerrel indult a CIVITAS SATELLITE projekt keretében kiírt pályázaton, 
így folytatódhatnak a Magyar CIVINET szakmai rendezvényei. A témák kiválasztásának alapját a tagok között végzett kérdőíves felmérés eredményei 
jelentették. Emellett a fenntartható mobilitás-tervezési fókuszú, az EU Horizont 2020 kutatás-fejlesztési keretprogramja keretében megvalósuló 
CIVITAS PROSPERITY projekt workshopjai és többnapos képzései is a Magyar CIVINET-tel együttműködésben valósulnak meg. Ez alapján a következő 
rendezvényekre kerül sor a következő másfél évben:

•	 2017. október 5., Budapest: Fenntartható városi mobilitás-tervezés workshop (PROSPERITY) 

•	 2017. november 21-23. között egy nap, Budapest: Elektromos közösségi közlekedés (fókuszban az elektromos autóbuszok)

•	 2018. január-március, Székesfehérvár: iskolai mobilitástervezés és iskolák környezetének közlekedésbiztonsága

•	 2018. tavasz: Fenntartható városi mobilitás-tervezés workshop (PROSPERITY)

•	 2018. április-június, Budapest: utastájékoztatás, utazástervező alkalmazások

•	 2018. június 4-8. között négy nap, Szeged: képzés a fenntartható városi mobilitás-tervezésről (PROSPERITY)

•	 2018. szeptember-november, Szeged: okos városok és smart mobilitás

•	 2019. tavasz: Fenntartható városi mobilitás-tervezés workshop (PROSPERITY)
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A workshop témái:

•	 Fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP) helyzete a magyarországi önkormányzatoknál

•	 Párbeszéd az illetékes minisztérium és a városok szakmai képviselői között 

•	 Fenntartható városi mobilitástervezés a szakemberek és a tervezők szemével

•	 Tapasztalatok és gyakorlatok cseréje a hazai városok szakértői között

•	 Interaktív szituációs tréning a SUMP tervezés gyakorlatias elsajátítására

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2017. október 3. (kedd) 12:00

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A helyek száma limitált.

Jelentkezés a következő linken: https://goo.gl/forms/Le1pmyI0TD7GOXA23

Fenntartható városi mobilitástervezés workshop
Szeretettel várjuk a fenntartható városi mobilitástervezés helyzetéről szóló és az érintett városi szakemberek tapasztaltcseréjét elősegítő 
workshopra a PROSPERITY projekt és a Magyar CIVINET szervezésében. 

Időpont: 2017. október 5. 10:00 – 15:30

Helyszín: 1139 Budapest, Váci út 81-83. E329-E330-as tárgyaló

Nemzetgazdasági Minisztérium - Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (Center Point Irodaház)

https://goo.gl/forms/Le1pmyI0TD7GOXA23
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Elindult a CIVITAS városi mobilitási eszköztár
Az eszköztár célja, hogy egy helyen, kereshető formában gyűjtse össze a fenntartható 
városi mobilitást támogató segédanyagokat, eszközöket.

A CIVITAS Forumon bemutatott városi mobilitási eszköztár a városi közlekedési szakemberek 
munkáját segíteni hivatott útmutatókat, szoftvereket, mobiltelefonos alkalmazásokat és más 
eszközöket gyűjti össze.

Az adatbázis téma (pl. közösségi közlekedés, közlekedésbiztonság, közösségi tervezés), alkalmazási 
terület (pl. elemzés, forgatókönyvépítés, kommunikáció, üzleti tervek), eszköztípus (pl. szoftver), 
célcsoport (pl. kisváros, középváros) és nyelv szerint kereshető.

Az eszköztár a CIVITAS honlapján érhető el.

„Kis közösségek, nagy ötletek” - CIVITAS Forum konferencia Torres 
Vedrasban 
A CIVITAS éves konferenciáját ebben az évben a portugáliai Torres Vedrasban rendezték meg, a kisvárosok lehetőségeit fókuszba állítva. 

„Small communities, big ideas” (Kis közösségek, nagy ötletek) mottóval a portugáliai Torres Vedrasban rendezték meg a CIVITAS éves 
konferenciáját, a Forumot 2017. szeptember 27-29. között.

A Lisszabontól 50 km-re északra fekvő város mindössze 25 ezer, vonzáskörzetével együtt 80 ezer lakosú, ezzel a legkisebb település, mely valaha 
vendégül látta a 15. alkalommal megrendezett konferenciát. A rendezés jogát fenntartható városi mobilitási projektjei (automata kerékpárkölcsönző 
rendszer, parkolási rendszer) és a spanyol-portugál CIVINET-ben való aktív részvétele eredményeként nyerte el.

A konferencia csaknem ötszáz résztvevőjét Violeta Bulc, az Európai Bizottság közlekedésért felelős biztosa videóüzenetben köszöntötte. A témák 
felölelték a fenntartható városi mobilitás valamennyi részterületét az elektromos autóbuszoktól a módváltást ösztönző játékos kampányokig, a 
finanszírozási és közbeszerzési lehetőségektől az önvezető járművekig. Magyarországról Szeged MJV Önkormányzata, az SZKT, a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ, a szentendrei székhelyű REC és a Mobilissimus képviseltette magát.

A következő, 2018-as CIVITAS Forumot a svédországi Umeåban rendezik.

Európai városok SUMP-jai egy helyen
A SUMPS-UP projekt keretében elkészült adatbázisban európai városok fenntartható városi mobilitási tervei érhetők el, Bécstől Temesvárig.

A SUMP gyűjtemény hasznos segítség lehet a fenntartható városi mobilitás-tervezéssel ismerkedő, vagy azzal foglalkozó, inspirációt és mintákat 
kereső szakembereknek.

Az adatbázisban jelenleg 22 város, köztük Budapest fenntartható városi mobilitási terve érhető el, az eredeti nyelv mellett a legtöbb esetben angolul 
is. A gyűjteményt minden városnak lehetősége van saját SUMP-jával gyarapítani, amihez csak néhány adat (ország, város neve, népessége, SUMP

elfogadásának dátuma, e-mail cím) kitöltésére és a dokumentum feltöltésére van szükség. 

A SUMP gyűjtemény a SUMPS-UP projekt honlapján érhető el.
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