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Határozati javaslat:
A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő
testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A CIVITAS az Európai Bizottság kezdeményezése, melynek célja, hogy kapcsolatok jöjjenek 
létre a városi közlekedés problémáinak megoldásában élenjáró európai városok között. A 
CIVITAS részben pályázati lehetőséget nyújt előremutató közlekedési megoldások kutatás- 
fejlesztési projektjeinek a finanszírozására, részben tapasztalatcserére biztosít lehetőséget a 
városok szakemberei számára. A CIVITAS integrált intézkedéscsomagok kidolgozását és 
tesztelését támogatja a fenntartható városi mobilitás terén. Az intézkedések az alábbi témakö
rökbe csoportosíthatók, melyeket két horizontális témakör egészít ki:
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- tiszta üzemagyagok és jármüvek
- mobilitásmenedzsment
- közösségi közlekedés
- keresletszabályozási stratégiák 

autófuggetlen életmód
- városi teherszállítás és logisztika
- közlekedés- és közbiztonság
- közlekedési telematika

A horizontális témakörök:
- integrált tervezés
- társadalmi részvétel.

Az elmúlt években több nemzeti és regionális CIVITAS Hálózat (CIVINET) jött létre, melyek 
az európainál szükebb körben, nyelvi akadályok nélkül oszthatják meg egymással eredménye
iket és tapasztalataikat, tanulhatnak egymás példáiból.

A 2014-ben létrejött Magyar CIVINET célja, hogy magyar nyelven biztosítsa a tapasztalat
csere lehetőségét a régió városai között, valamint segítse a CIVITAS programban megnyíló 
pályázati lehetőségekhez (pl. szakembercserékhez, innovációs projektekhez) való hozzáférést.

A Magyar CIVINET hálózat tagjai helyi Önkormányzatok lehetnek, akik elfogadják a hálózat 
Alapszabályát. Az Alapszabály az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Tagságra jelent
kezni a Tagsági kérelem kitöltésével, hivatalos formában történő aláírásával és a benne feltün
tetett címre való megküldésével lehet. A Tagsági kérelem tervezete az előteijesztés 2. számú 
mellékletét képezi. A Magyar CIVINET hálózat folyamatosan bővül, legkorábban a megyei 
jogú városok léptek be, de tagja már Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata is. 
Szakmai pártoló tagok:

- BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Jármű- 

mérnöki Kar (BME-KJK)
- Kerékpáros Miskolc Egyesület
- Mobilissimus Kft. (Titkárság)
- Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
- Sund Magyarország Kft.
- Városkutatás Kft.

A hálózat a fenti célok érdekében többek között szakmai találkozókat, helyszínbejárásokat, 
tanuhnányutakat szervez, kiadványokat és hírleveleket jelentet meg, valamint honlapot mű
ködtet (www.civitas.eu/civinet/magyar-civinet ). A közelmúltban a hálózat az alábbi témák
ban tartott szakmai programokat: közbringa és mikromobilitás, helyi közösségi közlekedés 
szervezése és finanszírozása, munkahelyi mobilitás tervezés, gyalogosbarát városok.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormány
zat) csatlakozása a CIVINET-hez növeli a jó példák megismerésének és alkalmazásának lehe
tőségét, a szakmai kompetenciákhoz való hozzáférést, a szakmai fejlődés lehetőségét.

II. A beterjesztés indoka
A tagsági kérelemről a képviselő-testület döntése szükséges.

http://www.civitas.eu/civinet/magyar-civinet


III. A döntés célja, pénzügyi hatása
Az előterjesztés célja, hogy a képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat csatlakozását a 
Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózathoz, és felhatalmazza a polgármestert a jelentke
zési lap aláírására és a jelentkezés benyújtására.

A Magyar CIVINET tagság ingyenes, a tagok a rendezvényeken való részvétellel kapcsolat
ban felmerülő költségeiket saját maguk viselik. A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiak
ban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 5. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen: 
„23. § (5) bekezdés 5. pont helyi településrendezés, településfejlesztés”.
Továbbá, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a helyi környezet- és természetvédelem.

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mű
ködési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) 7. sz. melléklet 6.4.2 - 6.4.5. pontjai szerint 
a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság „egyéb” feladat-és hatásköre kü
lönösen:

„6.4.2 . kapcsolatot tart a kerületfejlesztési és klíma- illetve környezetvédelmi egyesüle
tek, társaságok, egyéb szervezetek képviselőivel;

6.4.3. közreműködik az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek kidolgozásában;
6.4.4. figyelemmel kíséri a kerület környezet- és természetvédelmi helyzetét, a környe

zetvédelmi előírások érvényesítését;
6.4.5. a felmerülő pályázati, együttműködési, fejlődési lehetőségek felkutatja, azokat 

megvizsgálja és megvitatja az intelligens várossá fejlődés érdekében',”

Az SZMSZ 8. sz. melléklet 18.3. pontja szerint „dönt az Önkormányzat szakmai, gazdasági, 
kulturális vagy politikai fórumokba, szervezetekbe delegált képviselőinek személyéről, a dele
gálás feltételeiről és a delegálás során képviselendő önkormányzati álláspontról”

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Magyar CIVINET Alapszabálya
2. számú melléklet: Magyar CIVINET tagsági kérelem-tervezet



Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2022. (......... ) számú határozata

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának csatlakozásáról a 
Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózathoz

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) a Magyar CIVINET hálózat tagjává kíván válni, és elfogadja az előterjesztést 2. számú 
melléklete szerinti tagsági kérelmet.

2) felhatalmazza a polgármestert, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tagsági ké
relem aláírására, a tagfelvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1) pont esetében: 2022. június 23., a 2. pont esetében: 2022. július 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály.

Budapest, 2022. június 15.

VM L -o 
Rádai Dániel 

alpolgármester
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ALAPÍTÁS ÉS NÉV

A tisztább és fenntarthatóbb városi mobilitást szolgáló integrált stratégiák megvalósítása iránt 
elkötelezett városok jelen alapszabállyal, illetve az ahhoz való csatlakozással hálózatot hoznak létre 
Magyar CIVINET néven. A hálózat angol neve: Magyar CIVINET.

A „CIVINET" és a „CIVITAS" név és lógó használata az Európai Bizottság jóváhagyásához van kötve.

KÜLDETÉS ÉS CÉLOK

A Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózattal olyan platform jön létre, amely lehetővé teszi a 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét fenntartható mobilitási stratégiák, politikák és 
intézkedések kidolgozása és végrehajtása terén magyarországi és magyar nyelvet (is) használó 
városok között.

A hálózat céljai:

• Az integrált fenntartható mobilitásra és annak elveire vonatkozó, a CIVITAS 
kezdeményezésre jellemző megközelítés megismertetése más városokkal, a médiával, a 
közvéleménnyel és más érdekeltekkel Magyarországon és magyar nyelvterületen.

• A CIVITAS kezdeményezés hatókörének kiterjesztése jelenleg a CIVITASban részt nem vevő 
városokra nyelvi akadályok nélkül.

• A CIVITAS kezdeményezés eredményeinek hatékonyabb megismertetése és átadása a 
hálózat tagjainak és a működési területén található más városoknak.

• Keretek biztosítása a helyi önkormányzatok, a kormányzati szervek és az Európai Bizottság 
közötti párbeszéd számára a fenntartható mobilitás témakörében, ezen belül hangsúlyosan 
a hálózat működési területén felmerülő témákban.

• Aktív kommunikáció támogatása a hálózat tagjai, az európai CIVITAS Forum hálózat és az 
Európai Bizottság között.

• A tagvárosok támogatása fenntartható városi mobilitási terveik (SUMP) kidolgozásának korai 
szakaszában.



TEVÉKENYSÉGEK

A hálózat céljait az alábbi tevékenységek révén éri el:

• Tematikus rendezvényeket (helyszíni bejárásokat tartalmazó szemináriumok, konferenciák) 
szervez a CIVITAS eredményeinek ismertetésére, Magyarországon és magyar nyelvet (is) 
használó városokban a CIVITAS keretében megvalósult intézkedések bemutatására, a 
fenntartható mobilitás körébe tartozó témák (például fenntartható városi mobilitási tervek 
kidolgozása, közösségi közlekedés, kerékpározás) megvitatására és a hálózat 
tevékenységének lehetséges új tagok számára való bemutatására.

• Képviselői külsős rendezvényeken vesznek részt Magyarországon és magyar nyelvterületen 
a CIVITAS kezdeményezés eredményeinek bemutatása és a regionális hálózat 
megismertetése céljából.

• Kiadványokat ad ki magyar nyelven a CIVITAS projektek és a CIVITAS kezdeményezés 
eredményeinek megismertetésére. A kiadványok elsődleges célja a CIVITAS projektek és 
Európa-szerte megvalósult átvehető bevált gyakorlatok eredményeinek kiemelése.

• A CIVITAS Titkársággal együttműködve a CIVITAS honlapon külön aloldalt hoz létre és 
működtet, amely a CIVITAS kezdeményezésről és a hálózatról szóló információk 
közzétételének kulcsfontosságú eszköze.

• A CIVITAS kezdeményezés, valamint a tag városok híreit a hálózat hírlevelekben teszi közzé.

• Megszervezi a CIVITAS kezdeményezés keretében készült egyes anyagok lefordítását a tagok 
kérésére.

MUNKATERV

A hálózat működési éve január 1-től december 31-ig tart.

A hálózat éves munkatervére a Titkárság tesz javaslatot, azt az Európai Bizottság hagyja jóvá és az 
Elnökség fogadja el. A munkaterv részletesen meghatározza a hálózat tevékenységeit (témák, 
helyszínek, gyakoriság), és világos hatásköröket és felelősségi területeket állapít meg a Titkárság és 
a tagok számára.



TAGSÁG

Hálózati tagságot (teljes jogú tagságot) kaphatnak a hálózat működési területén található helyi 
önkormányzatok, amelyek be kívánnak lépni a CIVITAS hálózatba, és elfogadják jelen Alapszabályt. 
A tagsági kérelem elfogadásáról az Elnökség dönt.

Szakmai pártoló tagok lehetnek azok a civil szervezetek, kutatóintézetek, egyetemek és más (köz
vagy magán-) szervezetek, melyek ugyan nem helyi önkormányzatok, de tevékenységük a városi 
közlekedéshez kapcsolódik.

A tagság írásos formában kérvényezhető (tagsági kérelem). A szervezet hivatalos képviselőjének 
aláírásával ellátott írásbeli kérelmet a jelentkezők egységes formanyomtatványon nyújthatják be a 
Titkársághoz, aki azt továbbítja az Elnökséghez.

A taggá válni kívánó szervezet a tagsági kérelemben nyilatkozik arról, hogy

• a Magyar CIVINET hálózat tagjává kíván válni,
• a Magyar CIVINET Alapszabályát ismeri és tagsága elfogadása esetén annak rendelkezéseit 

magára nézve kötelezőnek ismeri el;
• támogatja az innovatív elemeket, technológiákat és infrastruktúrákat integráló fenntartható 

városi közlekedéspolitikák kidolgozását és megvalósítását;
• támogatja a CIVITAS kezdeményezés céljait és módszereit;
• aktívan részt kíván venni a hálózat rendezvényein, hogy tapasztalatot cseréljen más 

tagokkal, és tájékozódjon azok előmeneteléről és eredményeiről.

A tagsági kérelem elfogadásától az Elnökség dönt. A tagsági kérelem elfogadása esetén az Elnökség 
tagsági igazolást állít ki az újonnan felvett tag részére.

A tagok jogosultságai és kötelezettségei

A hálózati tagok a tagsági igazolás kiállításától kezdődően

• részt vehetnek az Elnökség tagjainak jelölésében és megválasztásában (jelölési és szavazati 
jog);

• részt vehetnek a hálózat tevékenységében;
• részt vehetnek a hálózat rendezvényein.

A szakmai pártoló tagok nem rendelkeznek szavazati joggal, nem vehetnek részt az Elnökség 
megválasztásában és munkájában, de hozzáférnek valamennyi tagsági szolgáltatáshoz, valamint 
részt vehetnek a hálózat által szervezett rendezvényeken.

A hálózati tagok és szakmai pártoló tagok a rendezvényeken való részvétellel kapcsolatban 
felmerülő költségeiket maguk viselik.



Lemondás és kizárás

Ha egy tag ki kíván lépni a hálózatból, ebbéli szándékát - a kilépés okának megjelölésével - írásban 
kell jeleznie a Titkárság felé. A kilépésről a Titkárság tájékoztatja az Elnökséget.

Ha egy tag a hálózat céljaival ellentétesen, vagy a hálózat céljaival össze nem egyeztethető módon 
jár el, az Elnökség dönt arról, hogy az illető tagot kizárja-e a tagok közül. Kizárás esetén a tagság az 
Elnökség döntésében megjelölt napon szűnik meg.



SZERVEZETI EGYSÉGEK

A hálózat irányító szervezetei a következők:

• Elnökség,
• Hálózatvezető, és
• Titkárság.

Az Elnökség

Az Elnökség (Board) öt főből áll, akik közül egy a Hálózatvezető város képviselője.

A fennmaradó négy elnökségi helyre a hálózati tagok választanak tagokat.

A Titkárság elektronikus úton megküldött felkérésére a hálózati tagok, a felkérés kézhezvételétől 
számított 2 (kettő) héten belül a Titkárságnak küldött elektronikus levélben jelölhetnek elnökségi 
tagokat, hálózati tagonként legfeljebb 1 főt.

Az összes jelöltet tartalmazó jelöltek listáját a Titkárság elektronikus úton megküldi valamennyi 
hálózati tagnak, akik a jelöltek listájának megküldését követő 2 (kettő) héten belül szintén 
elektronikus úton szavazhatnak legfeljebb négy jelöltre.

A négy legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz az Elnökség tagja. Szavazategyenlőség esetén a 
szavazategyenlőséggel érintett jelöltek vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni. Ismételt 
szavazategyenlőség esetén a Titkárság által lebonyolított sorsolás eredménye dönt, melyről a 
Titkárság jegyzőkönyvet készít.

A szavazás eredményéről a Titkárság elektronikus levélben tájékoztatja valamennyi hálózati tagot és 
a szakmai pártoló tagokat is.

Az Elnökség tagjainak mandátuma a megválasztásuktól számított 3 (három) évre szól.

Az Elnökségi tag tagságáról az Elnökséghez címzett nyilatkozattal írásban lemondhat. A tagság - az 
Elnökség eltérő döntésének hiányában - a lemondás Elnökség általi kézhezvételét követő 30. 
(harmincadik) napon szűnik meg.

Az Elnökségi tagot az őt jelölő hálózati tag az Elnökséghez címzett nyilatkozattal visszahívhatja. A 
tagság - az Elnökség eltérő döntésének hiányában - a visszahívás Elnökség általi kézhezvételét 
követő 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

Az Elnökségi tag tagsága automatikusan megszűnik, ha két egymást követő elnökségi ülésen 
személyesen vagy meghatalmazott útján nem vesz részt, és magát az Elnökség felé előzetesen 
írásban nem menti ki. A tagság - az Elnökség eltérő döntésének hiányában - a második elnökségi 
ülést követő 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

Az Elnökség működésképtelen, ha létszáma nem éri el a 3 főt. Ebben az esetben a létszámot 
választás útján legalább 3 főre ki kell egészíteni.



Az Elnökség saját tagjai közül Elnököt (Chairman) választ. Szavazategyenlőség esetén újbóli 
szavazást kell tartani. Ismételt szavazategyenlőség esetén a Titkárság által lebonyolított sorsolás 
eredménye dönt, melyről a Titkárság jegyzőkönyvet készít.

Az Elnök feladata az Elnökség ülésének összehívása és levezetése.

Az Elnökség legalább évente egyszer ülésezik. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze elektronikus 
levél útján. A meghívót az ülés tervezett napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal meg kell küldeni az 
Elnökség tagjainak a napirendi pontok megjelölésével. Az Elnökség ülésén a Titkárság képviselője is 
részt vesz javaslattételi joggal.

Az Elnökség éves rendes ülésén
• fogadja a Titkárság jelentéseit;
• elfogadja az éves pénzügyi elszámolást;
• elfogadja a hálózat következő évről szóló munkatervét;
• elfogadja a tagsági feltételekkel kapcsolatos változtatási javaslatokat;
• dönt a tagsági kérelmekről;
• dönt az esetleges kizárásokról;
• dönt az Alapszabály módosításáról, melyet az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia.

Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Az Elnökség döntéseit 
egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

Az Elnökség tagjai személyesen vagy meghatalmazottjuk útján képviseltethetik magukat az Elnökség 
ülésén.

Az Elnökség további feladatai:
• a hálózat külső képviselete;
• kapcsolattartás a CIVITAS Politikai Tanácsadó Bizottsággal (Political Advisory Committee, 

PAC).
• Az Elnökség átnézi és megvitatja az Európai Bizottság által publikált tanulmányokat (pl. 

Fehér Könyv), és párbeszédet kezdeményez azok témájának aktuális állásáról a hálózat 
működési területén.

• Az Elnökség éves Szakpolitikai állásfoglalást tesz közzé a CIVITAS Politikai Tanácsadó 
Bizottsága felé.

Az Elnökség szükség esetén belátása szerint további bizottságokat és szakmai csoportokat állíthat 
fel, amennyiben a hálózat célkitűzései ezt szükségessé teszik.

A hálózat meghívja az Európai Bizottság képviselőit az éves rendes ülésére, és javaslattételi jogot 
biztosít nekik.

Hálózatvezető
A hálózatvezetői (National Network Manager, NNM) pozíciót a CIVITAS CAPITAL projekt szerződött 
partnere (Szeged MJV Önkormányzata) látja el a szerződés (CIVITAS CAPITAL projekt támogatási 
szerződése) teljes ideje alatt. Az ezt követő időszakra az Elnökség választja határozatlan időre.



A Hálózatvezető feladatai:

A hálózat létrehozásának évében (2014. augusztus 31-ig):
• Segítség a hálózat létrehozásában
• Figyelemfelkeltés a nemzeti és regionális hatóságok, illetve más szervezetek körében

A második évtől kezdődően:
• Információs tevékenység
• Részvétel a Hálózatvezetők és Titkárságok megbeszélésein (évente 2 alkalom, a CIVITAS- 

CAPITAL projekten belül)
• Titkárság támogatása az elnökségi tagok megválasztásában és az elnökségi ülések 

lebonyolításában
• Titkárság támogatása a pénzügyi elszámolás elkészítésében (a CIVITAS-CAPITAL projekten 

belül}
• Közreműködés a hálózat éves munkatervének és éves beszámolójának elkészítésében
• Részvétel az esetleges kommunikációs tervek elkészítésében
• Kapcsolattartás más nemzeti / regionális szervezetekkel, hálózatokkal
• Hálózat képviselete külső eseményeken
• Szükség esetén workshopok, szemináriumok, helyszíni szemlék szervezésében való 

közreműködés.

Titkárság

A Titkárság (Secretariat) gondoskodik a hálózat adminisztratív és szervezési feladatainak ellátásáról, 
az Elnökség felügyelete mellett.

A Titkárság
• a hálózat kapcsolattartója, bonyolítja a hálózat elektronikus és postai levelezését;
• a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon kezeli a beérkező tagsági 

kérelmeket és a tagok adatbázisát;
• a hálózati év végétől számított egy hónapon belül előkészíti az éves tevékenységi jelentések 

és a következő évi munkaterv tervezetét;
• a CIVITAS CAPITAL projekt pénzügyeiről beszámol az Elnökségnek;
• hálózati találkozókat és rendezvényeket szervez, a találkozókról emlékeztetőt készít;
• információs, kommunikációs anyagokat készít és terjeszt (brosúra, hírlevél);
• kezeli a hálózat honlapját.

A titkársági feladatokat a CIVITAS CAPITAL projekt szerződött partnere (Városkutatás Kft.) látja el a 
projekt teljes ideje alatt.

A HÁLÓZAT MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A hálózat a következő földrajzi területet fedi le: magyarországi és magyar nyelvet (is) használó 
városok.

A HÁLÓZAT MUNKANYELVE



A hálózat munkanyelve: magyar.

Az Alapszabályt csak az Elnökség módosíthatja, amennyiben a javasolt módosítást az Európai 
Bizottság jóváhagyja.
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Tagsági kérelem
Alulírott

Név:.......................................................................

Székhely:...................................................................

Adószám:.................................................................

Képviseli:.................................................................

jelen okirat aláírásával akként nyilatkozik, hogy

• a Magyar CIVINET hálózat tagjává kíván válni,

• a Magyar CIVINET Alapszabályát ismeri és tagsága elfogadása esetén annak rendelkezéseit magára 
nézve kötelezőnek ismeri el;

• támogatja az innovatív elemeket, technológiákat és infrastruktúrákat integráló fenntartható városi 
közlekedéspolitikák kidolgozását és megvalósítását;

• támogatja a CIVITAS kezdeményezés céljait és módszereit;

• aktívan részt kíván venni a hálózat rendezvényein, hogy tapasztalatot cseréljen más tagokkal, és 
tájékozódjon azok előmeneteléről és eredményeiről.

Kérjük, hogy az Elnökség tagsági kérelmünk elfogadása esetén állítson ki és küldjön meg részünkre tagsági 
igazolást.

Kapcsolattá rtó(k):

Név Beosztás E-mail Telefon

Kelt:................... ..................

csatlakozni kívánó tag

Benyújtási cím: Mobilissimus Kft. / Magyar CIVINET Titkárság
1093 Budapest, Lónyay u. 34.
maayar-civinet@civitas.eu

mailto:maayar-civinet@civitas.eu

