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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 logó 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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.  
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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. 
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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 
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A hálózat munkanyelve: magyar. 
 
 
 
 
Az  Alapszabályt  csak  az  Elnökség  módosíthatja,  amennyiben  a  javasolt  módosítást  az  Európai 
Bizottság jóváhagyja. 


