
ITDP Europe: 
bővülő tevékenység 
a környezetbarát 
közlekedésért

A környezetbarát közlekedés érdekében 
dolgozó egyik legismertebb nemzetközi 
civil szervezet a New York-i székhelyű 
Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Inté-
zet (ITDP1). Európai tagozata, az ITDP-
Europe2 2009-ben december 4-én tar-
totta éves közgyűlését Hamburgban. Az 
elmúlt időszakban a szervezet folytatta 
és megerősítette korábbi tevékenysé-
gét. Elsősorban Afrikában és Ázsiában 
segített elterjeszteni a környezetkímé-
lő közlekedési módokat tanácsadással, 
szervezéssel és egyéb módon. Ugyan-
akkor immár komoly munkát végzett 
Európában is.

Ebben a hamburgi házban található 
az ITDP Europe székhelye

1 Institute for Transport & Development Policy, www.itdp.org
2 www.itdp-europe.org
3 European Climate Foundation, www.europeanclimate.org
4 ClimateWorks Foundation, www.climateworks.org

Kellemes időtöltés Hamburgban 
a PARK(olási) Napon az ITDP Europe 
szervezésében

A „Használjuk közösen az utakat!” kiadvány 
címlapja



Az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány3 
megbízásából tanulmányt készít arról, 
hogy melyek a leghatékonyabb intézkedé-
sek az Európai Unióban a közlekedésből 
származó üvegházgázok csökkentésére, 
és a civil szervezetek miként tudnak ehhez 
hozzájárulni. Az amerikai Éghajlat Művek 
Alapítvány4 megbízásából pedig három to-
vábbi tanulmányt készít. Felméri a legjobb 
európai gyakorlatot az áruszállítás közútról 
vasútra terelése, valamint a közúti teher-
fuvarozás ésszerűsítése terén. Felmérést 
állít össze a legjobb európai gyakorlatról a 
parkolással kapcsolatban. Technikai aján-
lásokat dolgoz ki, hogy miként kell mér-
ni a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését 
a közösségi közlekedési beruházások, a 
nem motorizált közlekedés fejlesztése, 
továbbá a közlekedési kereslet befolyáso-
lása esetén. A tanulmányok véglegesítése 
folyamatban van, elkészültük után nyilvá-
nosságra kerülnek.

Az ITDP Europe volt a fő szervezője a 
szeptember 18-i PARK(olási) Világnap 
hamburgi eseményeinek. A világnapot San 
Francisco-i civilek kezdeményezték 2005-
ben azzal a céllal, hogy felhívják a fi gyel-
met: a közterület túl értékes ahhoz, hogy 
autók tárolására használjuk. A nap során 
a világ különböző városaiban ideiglenesen 
parkolóhelyeket alakítottak át kellemes 
zöldterületté, ahol az emberek nyugodtan 
pihenhetnek, beszélgethetnek.
Az ITDP Europe közreműködött az UNEP, 

5 Share the Road, http://www.unep.org/urban_environment/nmt_roads/index.asp

Az ITDP Europe által biztosított mentőke-
rékpárok sok embernek segítettek időben 
eljutni orvoshoz

Heiner Monheim, az ITDP Europe elnö-
ke előadást tart a közgyűlésen; mellette 
Jürgen-Heyen Perschon, az ITDP Europe 
igazgatója ül

Hamburgban is elterjedt az utcai kerékpáros 
kölcsönzés, amely mobiltelefonon intézhető



az ENSZ Környezetvédelmi Szervezete 
„Használjuk közösen az utakat!” prog-
ramjában5, így egyebek mellett a program 
alapdokumentumának társszerzője volt. A 
program célja a közlekedésbiztonság javí-
tása, különösen a gyalogosok és kerékpá-
rosok számára fejlődő országokban.

Afrikában az ugandai Kampala városá-
ban folytatta a gyorsbusz-hálózat kiala-
kításának előkészítő munkáit. Szintén 
Ugandában – Dél-Afrikát, Ghanát és 
Szenegált követően –az egészségügyi 
ellátáshoz szükséges közlekedés javítá-
sában működött közre azzal, hogy men-
tőkerékpárokat osztott szét számos kis 
vidéki településen.

A közgyűlés ismét Heiner Monheimet, a 
Trieri Egyetem professzorát választotta el-
nökévé, Lukács Andrást pedig alelnökévé.

A közgyűlést követő napon kerékpáros 
túrára vitték a résztvevőket (a hideg, 
szeles, esős időben…), hogy bemutassa-
nak néhány városfejlesztési és közleke-
dési érdekességet. Az alábbiakban ezek-
ből mutatunk be néhány képet.

Budapest, 2009. december 10.

Lukács András
a Levegő Munkacsoport elnöke

Az Elba alatti hosszú alagutat hétvégén 
lezárják az autók elől és a gyalogosoknak, 
kerékpárosoknak adják át

A hamburgi kikötőben már épülő új város-
negyed makettje (állítólag nagyon környe-
zetbarát és emberközpontú lesz…)

Egy olyan óvoda, amelynek a kertje az épü-
let tetején található…

Találkozás a koppenhágai klímacsúcsra kü-
lönvonattal utazókkal


