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Magyar CIVINET tanulmányút Grazba
A Magyar CIVINET hálózat második tanulmányútjára 2016. február 29. és március 1. között került sor Grazban, melyen Debrecen, 
Kaposvár, Szeged, Szombathely és Zalaegerszeg megyei jogú városok önkormányzatainak, valamint a Budapesti Közlekedési Központ 
nak a szakemberei vettek részt.

A fenntartható mobilitással kapcsolatos kétnapos út célja Graz városa tervezési gyakorlatának, megvalósult projektjeinek és fejlesztési 
elképzeléseinek elméleti és gyakorlati megismerése volt. Az előadók ismertették a város- és közlekedéstervezés gyakorlatát, a megvalósult sikeres 
példákat és a résztvevő városok számára átadható tapasztalatokat. A tervezés és a finanszírozás kiszámíthatósága, a fenntartható közlekedési 
szemléletre épülő sok évtizedes gyakorlat a város élhetőségének sikere. Bemutatták, hogyan valósította meg Graz az egész városra kiterjedő 
30km/h-s sebességkorlátozást, az integrált tarifarendszert, amely egész Stájerországra kiterjed, valamint a kerékpáros rendszer fejlesztéseit és 
aktuális kihívásait. 

Az előadásokat szakmai bejárás követte, amely során a forgalomcsillapított belváros számos innovációját és kiépítésének történetét ismertették 
a szakemberek. A program második napján a fenntartható városi mobilitás és a közösségi közlekedési rendszerek jelentős eredményeit mutatták 
be: a Murpark bevásárlóközpont, P+R, B+R, vasúti megálló és villamos-, illetve buszvégállomás az integrált közlekedés és a módváltásra való 
törekvés  egyik sikeres példája. Az átépített főpályaudvar, állomási előtér és süllyesztett villamosmegálló a közlekedési és városi terek szimbiózisát 
és szinergiáját mutatta, amely a város egyik fő pólusává vált a fejlesztések révén. 

A tanulmányút a résztvevő hazai városi szakemberek számára kiváló lehetőséget jelentett egy európai nagyváros tervezési és megvalósítási 
gyakorlatának megismerésére, a részletek szakemberek közötti egyeztetésére, amely révén reméljük, hogy a tapasztalatok a hazai tervezési és 
kivitelezési gyakorlatba is lehetőség szerint beépülnek.

A tanulmányutat követően rendezték meg az Urban Future nemzetközi konferenciát Grazban, 
amely a városfejlesztés egyik legjelentősebb szakmai rendezvénye. A CIVINET tanulmányúton 
résztvevő városi szakemberek számára lehetőség nyílt a konferencián való részvételre is.

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.

http://civitas.eu/civinet/magyar-civinet
http://civitas.eu/civinet/magyar-civinet
http://civitas.eu/
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Magyar CIVINET 
6. találkozója

A Magyar CIVINET 6. találkozójára 2016. 
március 30-án kerül sor Budapesten. 
Té m á j a  a  v á r o s o k  k ö z ö s s é g i 
közlekedésének pályáztatása, a járművek 
és szolgáltatások beszerzése, és mindazon 
nyitott kérdések, amelyek meghatározzák a 
helyi közlekedési rendszerek működésének 
jövőjét 2017. január 1. után.

A városok számára je lenleg nincs 
egyértelműen ajánlható, kijelölt irány, 
nincsenek felmutatható, rendszerszintű 
sikertörténetek, amelyek más városok számára 
megfelelő alapot adnának a 2017 utáni 
időszakra. 

A CIVINET találkozó célja, hogy a különböző 
megoldási kísérletekről és elképzelésekről 
meginduljon a városok közötti tapasztalatcsere, 
a meghívott szakmai és jogi előadók révén 
pedig a pályáztatás előkészítése hatékonyabb 
lehessen.

Kérjük,  hogy előzetes rész vételi 
szándékukat és az Önök részéről jelen 
lévők számát szíveskedjenek megküldeni 
számunkra, a sipos@mri.hu címre.

CIVITAS képzések és tanulmányutak 2016 tavaszán
A CIVITAS program személyes képzéseket és tanulmányutakat kínál városi közlekedéssel foglalkozó szakembereknek.

2016 tavaszán a következő témákban tartanak képzéseket, tanulmányutakat:

•	 április 8. kerékpározás 2.0 (Amszterdam, Hollandia)

•	 április 11. megosztáson alapuló gazdaság és befogadó mobilitás (Bréma, Németország)

•	 április 26. város teherszállítás és a fenntartható város (Bilbao, Spanyolország)

•	 május 30-31. tanulmányút a városi intelligens közlekedési rendszerekről 
(Helmond, Hollandia)

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

Magyar CIVINET tanulmányút 
Ljubljanába
2015. október 6. és 9. között került sor a Magyar CIVINET első külföldi 
tanulmányútjára, amelyen a Magyar CIVINET Titkárságának tagjai mellett 
Komárno, Szeged és Zalaegerszeg városok képviselői vettek részt.

A tanulmányút első része egy workshop volt, amelyet a CIVINET helyi hálózata, a 
CIVINET Slovenia-Croatia munkatársai szerveztek a magyar résztvevőknek. Először a 
ljubljanai városházán rövid előadások és kötetlen beszélgetés keretében mutatták 
be a szlovén munkatársak az utóbbi évek városfejlesztési, városrehabilitációs 
tevékenységeit. Az előadók beszéltek Ljubljana város- és közlekedésfejlesztési 
politikájáról, az utóbbi évek legnagyobb fenntartható városfejlesztési eredményeiről, 
a sétálóutcák és a közös használatú városi terek tervezéséről, társadalmasításáról 
és megvalósításának körülményeiről. Bemutatták a közösségi közlekedési hálózat 
működésének és a városi buszhálózat agglomerációs területekre való kiterjesztésének 
modelljét. A délután folyamán az előadásokon is bemutatott főbb helyszínek 
érintésével gyalogos szakmai bejárásra került sor. 

A tanulmányút második részében a CIVITAS éves fórumára látogattak el a tanulmányút 
résztvevői. A konferencia középpontjában a fenntartható városi mobilitástervezés 
és a konferencia jelmondatához kapcsolódóan (Sharing the city – Megosztani a 
várost) a különböző közlekedési módok integrálása, a városi felületek megosztása 
és az emberközpontú tervezés különböző területi álltak.

A ljubljanai tanulmányúton tapasztaltak előremutató például szolgáltak a városok és 
szakembereik számára. A gyakorlatban láthattuk, hogy meglapozott szakmai háttérrel 
rendelkező, bátor városvezetői döntések milyen pozitív hatással lehetnek egy európai 
főváros fejlődésére.

http://www.civitas.eu/learning-centre
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Internetes szemináriumok a közeljövőben
Rövid internetes szemináriumot tartanak a nyílt adatok és adatmegosztás témájában a következő hetekben.

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

•	 március 31. Nyílt adatok és adatmegosztás

Az egy-másfél órás szemináriumra jelentkezni a megadott weboldalon lehet.

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).

3. Európai SUMP konferencia
Brémában rendezik meg a 3. Európai SUMP konferenciát 2016. április 12-13-án. A rendezvény mottója „a hatékony város tervezése”, melynek 
megtapasztalására a német város ideális terep – legyen szó autótakarékos városrészekről, a járműmegosztás népszerűsítéséről, a közösségi közlekedés 
elektromos alapokra helyezéséről, a teherszállítás optimalizálásáról vagy a kerékpáros infrastruktúra fejlesztéséről.

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

http://civitas.eu/content/civitas-webinar-open-data-and-data-sharing
http://civitas.eu/content/civitas-webinar-mobility-planning-polycentric-and-cross-border-regions
http://www.civitas.eu/content/civitas-forum-conference-2016
http://www.eltis.org/SUMP2016
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Megjelent a CIVITAS Insights kiadványsorozat első kilenc 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 eddig megjelent 
részek témái:

1. Biztonságosabb közúti infrastruktúra a kerékpárosok és gyalogosok számára;

2. Hozzáférhető mobilitás: az önálló élet lehetőségének megteremtése mindenki számára;

3. Tisztább, biztonságosabb és hatékonyabb városi teherszállítás;

4. Torlódásmentesebb és biztonságosabb utak kialakítása a parkolás szervezésével;

5. Autómegosztás: a járműhasználat és –birtoklás új formái;

6. Behajtás szabályozása a tisztább és jobb közlekedés érdekében;

7. Közösségi marketing a fenntartható mobilitásért;

8. A gyaloglásban rejlő potenciál;

9. Azonos célpont – azonos jármű.

A kiadványok elérhetők a CIVITAS Key Publications című weboldalán.

mailto:magyar-civinet@civitas.eu
http://civitas.eu/content/key-publications

