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MEGHÍVÓ 
 
 
 

A szabadkai Szabadegyetem, és a szegedi “Dél-Alföldi Regionális Innovációs 
Ügynökség Közhasznú Egyesület”  

 
 

Meghívja Önt és munkatársait a  
 

“City Logistics helping the city development of Szeged and Subotica 
(CITYLOG)” 

HU-SRB IPA CBC program 
keretein belül megrendezésre kerülő projekt  

 
 

Műhelymunkájára 
(workshop)  

 
  
   
 
 
 
 
 

IDŐPONT:  2013. november 25.      10.00 – 12.00 
 

HELY: Szabadkai Szabadegyetem, I emelet, 213 terem,  
Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15, Szerbia 

 
 

A KONFERENCIA HIVATALOS NYELVE A SZERB ÉS A MAGYAR, DE SZINKRONTOLMÁCSOLÁS 

BIZTOSÍTOTT A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA. 
 

A részvétel díjtalan, de előző regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát jelezze a 
lsamu@openunsubotica.rs email címre, legkésőbb péntek, 2013. November 22.-ig. 
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PROGRAM: 
 
10.00-10.10 Regisztráció 

 

10.10-10.15 Köszöntő beszéd  

Dejan Zvekić (CEO – Szabadkai Szabadegyetem, a “CityLog” projekt 
menedzsere) 

 

10.15-10.35  Szabadka város city-logisztikájára vonatkozó kutatómunka és tanulmány 
bemutatása 

mr Zoran Stipić (Szabadka város city-logisztikai tanulmányának vezető 
szakembere) 

 

10.35-10.50 A szegedi city-logisztikai tanulmány rövid bemutatása és a két város 
citylogisztikájára vonatkozó együttműködési lehetőségek 

Nagy Sándor (a szegedi citylogisztikai tanulmány vezető szakembere, Szeged 
Megyei Jogú Város Tanácsának tagja) 

 

10.50-11.00 Citylogisztika a szabadkai belvárosi üzletek és bolttulajdonosok 
szemszögéből – problémák és lehetséges megoldások 

 A vállalkozók, bolttulajdonosok és belvárosi üzletek képviselőinek rövid 
beszámolója 

 

11.00-11.30 Beszélgetés a témára vonatkozóan – Kérdések és válaszok 

11.30-12.00 Ebéd 
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A „CITYLOG“ PROJEKTRŐL 
 

Városaink folyamatos növekedésének és fejlődésének egyik negatív következménye az egyre 
növekvő teherforgalom a városközpontokban. Ez a probléma észlelhető a két testvérvárosban is - 
Szegeden és Szabadkán. A város külterületén elhelyezkedő kiskereskedelmi üzletek 
(bevásárlóközpontok) versenyelőnyre tettek szert a városközpontokban elhelyezkedő kereskedőkkel és 
üzlettulajdonosokkal szemben. Az új fejlesztések a városközpontokban, az eljárás és megközelítési 
módok váltása a hagyományosról a „zöld“ közlekedés és teherforgalom felé, nemzeti és európai 
szinten is, feszültséget váltottak ki a kiskereskedők, logisztikai szolgáltatók, a városi döntéshozók, a 
városi közlekedéstervezők és a lakosság között. 

A projekt során a két város, illetve a régió szakértői az érdekelt felektől (stakeholders) való 
információgyűjtés mellett, a más városokban már megvalósult megoldásokat kutatták és elemezték, 
valamint a két városra vonatkozó konkrét javaslatokról tárgyaltak, illetve felmérték, hogy azok hogyan 
illeszkednének a helyi társadalmi-gazdasági környezetbe. A lehetséges megoldásokról és azok 
finanszírozási forrásairól az érdekelt felek logisztikai tanulmányok által értesülnek majd, és 
kerekasztalok formájában tudtak és tudnak majd azokhoz hozzászólni. A 25. műhelymunka is erre ad 
majd lehetőséget.  
 
 
A "CITYLOG" projekt általános célja Szeged és Szabadka citylogisztikájának szinergikus fejlődése, 
amely egy fenntartható fejlődési modellként tud majd szolgálni más települések számára is a magyar-
szerb határmenti régión belül. 
 
SAJÁTOS CÉLOK: 
 
• A határmenti régió szakértői,  döntéshozói, várostervezői illetve az egyéb illetékes hatóságok és a 
lakosság közötti együttműködés serkentése tudományos és üzleti kapcsolatok létrehozása által, 
projekttevékenységek keretén belül - műhelymunkák és konferenciák szervezése; 
• A citylogisztikai megoldások kidolgozása és értékelése Szegeden és Szabadkán a fenntartható 
gazdasági fejlődési lehetőségekbe való világos betekintés céljából; 
• A vállalkozói szellem és a városközpontban élő lakosság modern életstílusának, együttélési 
modelljének ösztönzése, amelyben az üzletek és irodák hatékonysága és kompetenciái nincsenek 
korlátozva a zöld zónák és egyéb modern szervezési eredmények bővítése miatt. 
 
CÉLCSOPORTOK: 
• Logisztikai szakemberek, várostervezők és a fejlesztők, közlekedési tervezők, kereskedők és a 
városközpont lakossága 
 

 
A PROJEKT IDŐTARTAMA: 2013.01.01.–2013. 12.31. 

 
 

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért 
teljes mértékben a Szabadkai Szabadegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények 
között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző 
tartalomnak. 


