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1. PREAMBULUM

A KTl Közlekedéstudományi lntézet Nonprofit Kft. (továbbiakban: KTl)Alapító Okiratában megjelölt

célja, hogy a közlekedésre vonatkozó műszaki-gazdasági-társadalmi-tudományos ismeretek

bővítésével, a közlekedés összehangolt fejlesztésének tudományos megalapozásával járuljon hozzá

a társadalmi jóléthez a jelen és a jövő generációjának szolgálatában. A digitalizációs technológia

fejlődése okán a járműipar globális átalakulás alatt van, amelyben a jövő közlekedésének

meghatározó elemei lesznek a magasan automatizált és a hálózatba kapcsolt, valamint az

elektromos hajtású járművek. A gazdasági és társadalmi folyamatokat alapjaiban érintő mobilitás

világában a jövő elkezdődött, amelynek alakításában a járműipari valamint az információs és

kommunikációs technológiák kulcsszerepet fognak játszani.

Ezen folyamatok és a közlekedéspolitikai célkitűzések támogatása céljából és az alapító Magyar

Állam akaratával összhangban - figyelemmel a Magyar Kormány 1,292/2Ot6, (Vl, 13.) számú

határozatára, amelyben kifejezésre került a Magyarország járműiparban betöltött szerepének

további erősítésére irányuló szándék - a KTl kiemelt feladatának tekinti, és ezért felvállalja egy

szakmai-tudományos együttműködési és egyeztető fórum kialakítását az érintett állami, valamint

iparvállalati, oktatási és kutatás-fejlesztési szereplőkkel, továbbá támogató és kiszolgáló fejlesztési

keretrendszer bevezetését és működtetését.

Ennek érdekében a kTl létrehozza a Mobilitás platformot.

A Mobilitás Platform a KTl Közlekedéstudományi lntézet által irányított, a hálózatba kapcsolt és

automatizált, valamint elektromos hajtású járművek, illetve azon túlmutatóan az intelligens

közlekedési rendszerek társadalmi, gazdasági, kutatási, oktatási és jogszabályi háttér

kapcsolódásainak dimenzióit támogató, szakmai, partneri, szakértői együttműködés, amelynek

kiemelt célja a közlekedés biztonságának folyamatos javítása, a fenntartható fejlődés biztosítása.
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2. A PLATFORM MEGNEVEZÉSE
. Magyar nyelven: Mobilitás Platform;

. Angol nyelven: Mobility Platform;

. Német nyelven: Mobilitát Platform.
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3. A PLATFORM SZÉKHELYE ÉS rLÉRHETŐSÉGE

Székhelye: 11-19 Budapest, Than Károly u. 3-5.;

Telefonszáma: +36 (1) 371--5936;

E-mail címe: mobilitasplatform@ kti, hu, illetve m p@ kti. hu .

4. A PLATFORM JOGÁLLÁSA
A Mobilitás Platform önálló jogalanyisággal nem rendelkezik, operatív működési feladatai ellátását a KTl

végzi.

5. A PLATFORM lDŐBEL| HATÁLYA
A Mobilitás platform határozatlan időre alakul.

6. A PLATFORM ruŰrÖoÉsÉruEK CÉUA
A Kormány az I292l20L6. (Vl. 13.) és az 131912016. (Vll. 1.) számú Korm. határozatokban kifejezte

egyetértését Magyarország járműiparban betöltött szerepének további erősítése céljából a járműipari

tesztpálya projekt stratégiai fontosságával és a járműipari tesztpálya Zalaegerszegen történő

megvalósításával.

A Mobilitás Platform a kormányhatározatban megfogalmazott feladatok támogatására létrejött, a

hálózatba kapcsolt és automatizált, valamint elektromos hajtású járművek társadalmi, gazdasági,

kutatási, oktatási és jogszabályi háttér kapcsolódásainak dimenzióit támogató szakmai, partneri

együttműködésen alapuló szakértői fórum.

A Mobilitás Platform célja:

. a vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való

magyar részvétel, illetve általánosságban Magyarország járműiparban betöltött szerepének

tová bbi erős ítésének támogatása,

. az automatizált, hálózatba kapcsolt, valamint az elektromos hajtású járművek széleskörű

elterjedésének sza kmai és közérdekű támogatása,
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. a különböző szakmai kompetenciák integrációja, az államiés az iparvállalati, valamint az oktatási

szereplők szakmai konzultációjának támogatása,

. integrált szakmai kapcsolat fenntartása a közlekedésért felelős tárcával és az állami

döntéshozókkal, kormányzati-szakma politikai szereplőkkel, tová bbá együttműködések

kialakítása az érintett iparvállalati , gazdasági, oktatási és civil szakmai szervezetekkel,

. a járműipari zártpályás és közúti tesztelésre alkalmas környezet funkcionális és biztonságos

kialakításának, megvalósításának és a későbbi kihasználásának szakmai támogatása,

. fejlesztéspolitikai érdekképviselet és háttértámogatás (hazai és nemzetközi aspektusban is), a

közlekedési rendszerek és infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos kutatás-fejlesztési és

döntéstá mogató tevékenység.

A Mobilitás Platform tevékenységének főbb területei:

. együttműködő felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek feltérképezése, K+F+l és technológiai

célú együttműködések kialakítása, közös kutatói háttér kapacitás megteremtése,

. hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek kiaknázása,

. szakmai érdekképviselet, konzultáció és fórum biztosítása az együttműködő pannerek és

érdeklődők számára,

. közlekedéspolitikai háttértámogatás, műszaki-tudományos szakértői tanácsadás, szakértői

javaslattétel, kapcsolódó környezetvizsgálat, hatásvizsgálat,

. általános és speciális, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló felvilágosítás és propaganda,

kommunikációs tevékenység, rendezvény és konferenciaszervezés, szakmai honlap és egyéb

médiá k m űködtetése, fen nta rtása, pu bliká lás,

. nemzetközi szervezetekkel, szakirányú tevékenységet végző egyetemekkel, kutatóintézetekkel és

egyéb szerveződésekkel va ló együttmű ködés,

. innovatív ötletek és megoldások generálása az automatizált és hálózatba kapcsolt, valamint

elektromos hajtású já rm űvek közlekedésével ka pcsolatba n,

. a közlekedés tervezéséhez, fejlesztéséhez és szabályozásához szükséges, a biztonságot szolgáló

szakmai adatgyűjtő, értékelő és kutató-elemző munka,

. a közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési, szakképzési és felsőoktatási intézményi

együttműködés,

. a közlekedés biztonságánakfokozása, a közlekedési kultúra növelése, a közlekedésiszabályok és

a helyes közlekedési magatartásformá k megismertetése.
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7. A PLATFORM SZERVEZETI RENDJE

A Mobilitás Platform tevékenységét a

. a Mobilitás Platform Menedzsment irányításával,

. a Mobilitás platform tanácsadó testületeinek közreműködésével,

. a Mobilitás Platform egyeztető fórumain keresztül

végzi.

A Mobilitás Platform Menedzsment tagjai

. a Mobilitás Platform Szponzor, akia KTlStratégiai, Kutatás-Fejlesztésiés lnnovációs lgazgatója,

. a Mobilitás Platform Szponzor által felkért Mobilitás Platform Elnök,

. a Mobilitás platform szponzor által felkért Mobilitás platform Titkár,

. a Mobilitás Platform Elnök által felkért Mobilitás Platform Munkacsoport vezetők.

A Mobilitás Platform tevékenységét a Mobilitás Platform Elnök által felkért műszaki-ipari, illetve

tudomá nyos terü letek elismert képviselői ből á l ló testü lete k tá mogatjá k.

A Mobilitás Platform egyeztető fórumai a rendszeresen tartott

. Mobilitás platform Menedzsment ülései, illetve

. nyílt és zárt Mobilitás platform fórumok,

A tevékenységvégzés és a Mobilitás Platformmal való partneri együttműködés részletes rendjét és

szervezeti kialakítását, további egységeit a Mobilitás Platform szervezeti és működés szabályzata

határozza meg, melynek kiadásáérl és gondozásáért a Mobilitás Platform Szponzor a felelős.

8. A PLATFORM EGYÜTTMŰt<ÖoÉs nnpELVEl
A Mobilitás Platform tevékenységét együttműködések kialakításával végzi. A Mobilitás Platformmal

együttműködést kezdeményezhet bármely, a Mobilitás Platform céljaival egyetértő, azt elfogadó és azért

tenni akaró, a Mobilitás Platform szervezeti és működés szabályzatában foglalt rendelkezéseket elfogadó

jogi személy, gazdálkodó szervezet.

Kelt Budapesten, 20]_8. március 26.
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