A Kerékpáros Magyarország Program
végrehajtásáért felel s
Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB)

Ügyrendje

1. A KTB célja:
A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (továbbiakban:KTB) munkájának a célja az Új
Magyarország Fejlesztési Terv szellemében kidolgozott Kerékpáros Magyarország
Programban (KMP) megfogalmazott, 2007-2013 közötti id szakra vonatkozó nemzeti
kerékpáros
stratégiákban
kit zött
feladatok
végrehajtásának
irányítása.
(www.kerekparosmagyarorszag.hu)
2. A KTB feladatai:
–
–
–
–
–
–
–
–

a KMP-re alapozva rövid távú cselekvési tervek kidolgozása és megvalósításuk
el segítése
az operatív feladatok, határid k definiálása és a végrehajtás módjának
meghatározása, pályázatok monitoringja
a megvalósításhoz a hazai, ill. európai források összehangolása, javaslattétel az
illetékes döntéshozóknak,
a KMP el rehaladásának id szakonkénti értékelése,
a KMP felülvizsgálata, szükség esetén módosítása,
jogszabályok módosítási javaslatainak szakmai el készítése,
kormányzati el terjesztések és beszámolók készítése és elfogadása,
a KMP-vel kapcsolatos kommunikáció összehangolása.

3. A KTB tagjai
1. A KTB elnöke a KHEM közlekedéssel foglalkozó szakállamtitkára
2. A KTB szakmai társelnökét a KTB elnöke kéri fel
3. A KTB civil társelnökét a KTB elnöke hívja meg
A KTB további tagjai:
4. Pénzügyminisztérium (PM) kijelölt szakállamtitkára
5. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) kijelölt szakállamtitkára
6. Önkormányzati Minisztérium (ÖM) kijelölt szakállamtitkára
7. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) kijelölt szakállamtitkára
8. Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) kijelölt szakállamtitkára
9. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) kijelölt szakállamtitkára
10. Egészségügyi Minisztérium kijelölt szakállamtitkára
11. Budapest F polgármesteri Hivatal képvisel je

A KTB munkájába meghívott szervezetek:
1. Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) kijelölt szakállamtitkára
2. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke
3. Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnöke
A meghívott szervezetek az Ügyrendre leadott szavazat esetén teljes jogú taggá válnak.
A szakállamtitkárok személyes részvételük akadályoztatása esetén meghatalmazással
állandó vagy id szakos helyettest nevezhetnek meg.
A KTB titkárát a KTB Elnöke kéri fel, a személyét a KTB egyszer többséggel fogadja el.
A KTB tagjainak javaslatára, a KTB egyszer többséggel hozott döntése alapján a KTB
ülésen felkérésre szavazati jog nélkül részt vehetnek alkalmanként az egyes témákhoz
meghívott szakért k.
A KTB tagjainak névsorát az 1.sz.melléklet tartalmazza.
4. A KTB munkacsoportjai
A KTB a munka operatív végzésére Munkacsoportokat hoz létre, amelynek tagjai az egyes
minisztériumok, azok háttérintézményeinek kijelölt munkatársaiból, a KTB tagszervezetek
delegáltjaiból, illetve a KTB által meghívott szakért kb l, és a civil szervezetek
képvisel ib l áll.
A Munkacsoportok tagjait a KTB egyszer többséggel meghozott szavazással fogadja el. A
névsort az 2.sz.melléklet tartalmazza.
A Munkacsoportok tevékenységét a titkár fogja össze. Egyes munkacsoportok munkáját a
munkacsoport kijelölt vezet je irányítja.
A Munkacsoportok megtárgyalják a KTB által meghatározott napirendeket és
konszenzussal az alábbi típusú állásfoglalásokat fogadják el:
o Szakmai állásfoglalás egy a KTB által feltett, meghatározott kérdésben
o Határozati javaslat a KTB számára
o Napirendi pont javaslat a KTB számára.
Amennyiben nem sikerül konszenzusra jutni az álláspont, határozati javaslat, napirendi pont
javaslat szövegében a különvéleményt fel kell tüntetni.
5. A KTB munkamódszere:
A KTB tagjai minden KTB ülés megnyitásakor els napirendi pontként megtárgyalják és
egyszer többséggel elfogadják a napirendet, az ülések zárásaként pedig egyszer
szavazással javaslatot fogadnak el a következ ülés napirendjére és id pontjára
vonatkozóan.
A KTB soron következ ülését az Elnök emailben hívja össze, az ülés tervezett id pontja
el tt lehet leg 2 héttel. Háttéranyagokat pótlólagosan legkés bb 1 héttel el re kell
megküldeni. A meghívóval együtt el zetesen elektronikusan megküldésre kerül a következ
ülés tervezett napirendje és határozati javaslatai. A napirendet a KTB határozataira és a
tagok addicionális javaslataira alapozva, a határozati javaslatokat pedig a Munkacsoportok
szakmai állásfoglalásai alapján a titkár állítja össze.
A KTB határozati javaslatok alapvet en négy félék lehetnek:
– Ügyrendi típusú határozatok (napirend, ügyrend, tisztségvisel k, munkacsoportok
tagjai stb.). Ezen döntések meghozatalához egyszer többség szükséges.

–
–
–

Állásfoglalások, határozati javaslatok kérése az egyes munkacsoportoktól. Ezen
döntések meghozatalához egyszer többség szükséges.
Konkrét feladatok meghatározása az egyes szaktárcák és háttérintézmények részére.
Ezen döntések meghozatalához egyszer többség szükséges.
Programozási
szint
döntések
(beszámolók,
értékelések,
akcióterv,
programmódosítások elfogadása). Ezen döntések meghozatalához min sített többség
szükséges.

A KTB a feladatok igénye szerint, de legalább félévente ülésezik.
6. A KTB szavazási rendje
A KTB akkor határozatképes, ha legalább a tagok 2/3-a jelen van a szavazáskor. Ennek
hiányában lehet ség van utólagos írásbeli szavazásra is.
A KTB egyszer többséggel meghozott határozatainak érvényességéhez a jelenlév
taglétszám 50 %-át meghaladó szavazat szükséges, beleértve az érintett tárcák vagy
szervezetek képvisel inek egyetért szavazatát is.
A min sített, 2/3-os többséggel meghozott határozatainak érvényességéhez a jelenlév
taglétszám 2/3-át meghaladó szavazat szükséges.
Szavazategyenl ség esetén az elnök szavazata dönt.
7. Mellékletek:
– 1. sz. melléklet a KTB tagjainak névsora
– 2. sz. melléklet A KTB a munkacsoportjainak felsorolása és a tagjainak
névsora

1. sz. melléklet A KTB tagjai
A képviselt szervezet (ek)
KHEM

PM
NFGM
ÖM
KvVM
OKM
FVM
IRM
EÜM
TÖOSZ
MÖSZ

Név, beosztás
Dr. Csepi Lajos szakállamtitkár,
elnök
Bodor Ádám, szakmai társelnök

Kerékpáros civil
szervezetek

civil társelnök

KKK

Sztaniszláv Tamás f tanácsos,
titkár

telefonszám

e-mail cím

csepi.lajos@khem.gov.hu
bodor.adam@t-online.hu

sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu

2.sz. melléklet A munkacsoportok és tagjaik
1. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése és karbantartása
– KHEM
o Közlekedési SZÁT – els helyi felel s
o MK Kht
o NIF
o KKK
– ÖM
o Önkormányzati SZÁT,
o Turisztikai SZÁT
– KVVM
o Természet és környezetmeg rzési SZÁT,
o Vízügyi SZÁT
– NFGM - NFÜ
o Területfejlesztési SZÁT,
o NFÜ ROP IH,
o KÖZOP IH,
o ETE IH
– FVM
o Közösségi SZÁT,
o Agrárgazdasági SZÁT – Mez gazdasági f osztály
– Pénzügyminisztérium
– TÖOSZ
– MÖSZ
– kerékpáros szervezetek képvisel i
– F polgármesteri Hivatal

2. Kerékpáros közlekedés népszer sítése és biztonságának növelése
– KHEM
o Közlekedési SZÁT – els helyi felel s
o KTI Regionális Közlekedés Szerv.
o MÁV Start ZRT
– KVVM
o Környezetgazdasági SZÁT
– IRM
o Rendészeti SZÁT
o Civilisztika SZÁT
o ORFK
– OKM
o Oktatási SZÁT
– EÜM
o EÜM SZÁT
o OEP
– PM
– TÖOSZ
– MÖSZ
– kerékpáros szervezetek képvisel i
– F polgármesteri Hivatal

3. Kerékpáros turizmus
– ÖM
o Turisztikai SZÁT - – els helyi felel s
o MT ZRT
– KVVM
o Természet és környezetmeg rzési SZÁT,
o Vízügyi SZÁT
– NFGM
o Területfejlesztési SZÁT,
o NFÜ ROP IH,
o ETE IH
– FVM
o Közösségi SZÁT,
o Agrárgazdasági SZÁT
– TÖOSZ
– MÖSZ
– kerékpáros szervezetek képvisel i
– Magyar Autóklub
– F polgármesteri Hivatal
4. Kerékpársport, rekreáció és közösségi élet
– ÖM
o Sport SZÁT - els helyi felel s
o NUSI
– EÜM
o EÜM SZÁT
– NFGM
o NFÜ TAMOP IH
– kerékpáros szervezetek képvisel i
– F polgármesteri Hivatal

