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Fenntartható mobilitás-tervezés (SUMP) szeminárium Szentendrén
Az Európai SUMP Platform és a Magyar CIVINET közös rendezvényén 31 szakember vett részt az egész országból.
A június 3-i esemény elsősorban a fenntartható városi mobilitás-tervezés magyarországi helyzetének és lehetőségeinek tisztázását szolgálta.
A SUMP fogalmát, céljait, jellemzőit bemutató bevezető előadás után Kovács-Nagy Rita (NFM) ismertette a hazai kereteket és azok várható
alakulását, míg Gönczi Attila (Temesvári Műszaki Egyetem) a fenntarthatóság fogalma felől közelítve vezetett el a gyakorlati tervezési kérdésekig.
A program második részét három gyakorlati előadás alkotta az önkormányzatok tervezési tapasztalatairól; a Balázs Mór Terv (BKK) és a pécsi
belváros közlekedése mellett a horvátországi Kapronca (Koprivnica) eredményeit Helena Hecimovic mutatta be. A napot a különböző érdekeltek
szempontjait ütköztető szerepjáték zárta.
A prezentációk 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.

Magyar CIVINET tanulmányút és CIVITAS Forum
A Magyar CIVINET Titkársága 2015. október 6-án a CIVINET Slovenia-Croatia hálózatával közösen tanulmányutat szervez Ljubljanába.
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. A tanulmányút a következő témákat fogja érinteni: gyalogos zónák, city-logisztika,
közösségi közlekedési hálózat, kerékpárkölcsönző-rendszer, parkolás, kavalir (belvárosi elektromos
személyszállító jármű) szolgáltatás.

Tartalom

A tanulmányút jelentkezési határideje letelt; szabad helyekről a magyar-civinet@civitas.eu e-mail
címen lehet tájékoztatást kérni.

1-2. oldal:
A Magyar CIVINET hírei

A tanulmányút után kerül megrendezésre „Sharing the City” (Megosztani a várost) mottóval
a CIVITAS 13. konferenciája (CIVITAS Forum) 2015. október 7-9. között. További információk a
konferencia honlapján érhetők el angol nyelven.

2. oldal:
Pályázati lehetőségek
1. oldal
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Alternatív hajtású járművek a közösségi közlekedésben
Zalaegerszegen, az Európai Mobilitási Hét és a MobElitás Hétvége keretében rendezték meg a Magyar CIVINET 5. találkozóját.
A szeptember 17-18-án megrendezett kétnapos találkozó 26 résztvevője az alternatív hajtású járművek közösségi közlekedésben való
alkalmazásának tapasztalatait vitatta meg.
Vadvári Tibor alpolgármester köszöntője után a kecskeméti (hibrid), budapesti és kaposvári (CNG) járműbeszerzéseket mutatták be a városok
és közlekedési szolgáltatóik képviselői. A közösségi közlekedés határterületeit érintette a budapesti autómegosztó (car-sharing) koncepciója,
valamint az elektromos közbringa (bike-sharing), melyet a résztvevők ki is próbálhattak.
A rendezvény második napja a szegedi akkumulátoros önjáró trolibuszok beszerzési és üzemeltetési tapasztalataival indult, majd a BME
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar részéről Dr. Varga István dékán a közlekedés új kutatási irányait, Dr. Emőd István pedig az alternatív
járműhajtások jelenét és jövőjét mutatta be.
A programot a zalaegerszegi biogázzal üzemelő és a kecskeméti hibrid autóbuszok kipróbálása zárta, melynek során a résztvevők
meglátogatták a Zalavíz Zrt. szennyvíztisztítóját és biogázüzemét is, ahol a járművek üzemanyagának előállítása és töltése történik.
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.

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.
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