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Választható tevékenység
A SUMP-folyamat többlépcsős, amely a 
folyamat megfogalmazásától a terv és az 
intézkedés kiválasztásáig tart. A grafikon a 
tervezők négy SUMP kihívással kapcsolatos 
feladatait foglalja össze. Az intézményi 
együttműködés és részvételi 

tervezés folyamatos, horizontális tevékenység, 
amelynek korán, már a SUMP-folyamat 
megfogalmazásának fázisában el kell 
kezdődnie. Az intézkedés-kiválasztás, illetve a 
nyomonkövetési és értékelési tevékenységek 

különösen később, az elemzés és műszaki 
tervezés fázisában érdekesek. A grafikon 
a SUMP első kidolgozását mutatja, a SUMP 
felülvizsgálatának és aktualizálásának a már 
létrehozott struktúrákra kell épülnie.
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Részvételi tervezés – a kihívás dióhéjban
A fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP-ok) 
a városok közlekedési rendszerének hosszú távú 
fejlesztésére vonatkozó célokat, prioritásokat és 
programokat rögzítik. Amennyiben sikeres és életképes 
stratégiát keresünk a fenntartható mobilitásra 
történő áttéréshez a nyilvánosság és az érintettek 
aktív támogatása szükséges. A párbeszédalapú 
részvételi folyamat alapvető a mobilitási problémák 
kielemzéséhez, közös célkitűzések kidolgozásához, 
illetve a mobilitási intézkedések kiválasztásához. A 
lakosság és az érintettek bevonásával megteremthetjük 
az együttműködésre épülő tervezés alapját, 
fejleszthetjük a tudásbázist, figyelembe vehetünk új 
elképzeléseket és véleményeket, illetve megalapozott 
és megbízható döntéseket készíthetünk elő. 

A hatékony részvételi folyamat levezetésének 
megvannak a nehézségei. Ilyen például, ha nincs 
meg a politikai támogatás egy olyan SUMP-folyamat 
lebonyolításához, amelyben a laikusok és a szakértők 
tudását egyaránt komolyan veszik; nincs elég pénzügyi 
forrás vagy szűkösek a személyi lehetőségek. Ha 
a SUMP kidolgozásának folyamatában a tervezők 
nem fordítanak kellő figyelmet az érintettekre és 
a közvéleményre, akkor váratlan közjátékokkal 
szembesülhetnek, illetve elmulaszthatják az 
együttműködési lehetőségeket. A konzultációs eszközök 
széles tárháza áll a tervezők rendelkezésre, amelyek 
közül kiválaszthatják a legmegfelelőbb kombinációt, 
majd a lakosság és az érintettek közreműködésének 
eredményét be kell építeni a szakmai tervezésbe és a 
politikai döntéshozatalba.

A SUMP-kidolgozás folyamatának legfontosabb feladatai 
Forrás: Rupprecht Consult, 2016
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A SUMP tervezési folyamat érintettek bevonását 
igénylő szakaszainak világos meghatározása

A részvételi stratégia (kommunikációs terv) kidolgozása 
segíti annak meghatározását, hogy a SUMP-folyamat 
mely szakaszaiba vonjuk be a lakosokat és az 
érintetteket, illetve, hogy ennek időzítését és formáit 
tekintve külön vagy együtt kezeljük őket. A részvételi 
stratégia megkönnyíti a koordinációt, illetve biztosítja 
a résztvevők számára a részvételi folyamat és a 
célkitűzések átláthatóságát.

Részvételi lehetőség biztosítása mindenki 
számára

A részvételi folyamatnak le kell fednie a mobilitási 
terv kidolgozása és végrehajtása által érintett és/vagy 
azt befolyásoló szereplők körét, valamint demográfiai, 
illetve társadalmi-gazdasági sokféleségét. Idetartoznak 
olyan csoportok is, amelyekkel nehézkes szokott 
lenni a párbeszéd. A SUMP kidolgozásához számos 
konzultációs eszközt igénybe lehet venni, mindegyik 
más szintű együttműködést igényel (pl. a helyi mobilitási 
információk feldolgozása, közlekedési problémák 
feltérképezése, interaktív jövőkép-kidolgozás, a 
mobilitási terv változatainak véleményezése). A 
tervezésért felelős csoportnak át kell tekintenie a 
részvételre vonatkozó személyes és online konzultációs 
eszközöket, illetve ki kell választania a SUMP-
folyamat szakaszainak és a résztvevő csoportoknak 
legmegfelelőbb módszereket.

A beérkezett adatok módszeres és áttekinthető 
rögzítése és elemzése

A lakosság és az érintettek közreműködésének 
eredményét dokumentálni, áttekinteni és elemezni 
kell. Fontos, hogy a SUMP kidolgozásának folyamatával 
kapcsolatban legyünk egyértelműek és nyíltak, a 
döntéshozatali módszerekkel kapcsolatban pedig 
átláthatók. A párbeszéd legyen nyílt és tiszteletteljes, 
el kell azonban fogadni, hogy valószínűleg lehetetlen 
minden javaslatot megvalósítani. 

A részvételi folyamat előkészítéséhez és 
végrehajtásához is elegendő forrást kell 
biztosítani

Az egész részvételi koncepció feleljen meg a helyi 
lehetőségeknek, tapasztalatoknak, erőforrásoknak 
és kapacitásoknak. A részvételi tevékenységek 
megtervezése és összehangolása sok munkát és 
időt igényel. A nyomon követés és minőségellenőrzés 
bekapcsolásával ennek része az előrehaladás 
figyelemmel kísérése, illetve a szükség szerinti 
korrekciós intézkedések megtétele. A jövőben a 
mobilitás tervezésben való részvétel erősítése 
érdekében a részvételi folyamat hatékonyságának 
felülvizsgálatához is biztosítani kell az erőforrásokat. 
A színvonalas részvételi kultúra a részvételt szervezők, 
de a lakosok és az érintettek számára is egy tanulási és 
tudásfejlesztési folyamat.

Más tudnivalókra is kíváncsi? 

További információkat és különböző gyakorlati  
példákat tartalmaz a következő teljes anyag:  
Részvétel kézikönyv

Egyeztetési fórum Budapesten 
Forrás: BKK Centre for Budapest Transport

 

További információkért csatlakozzon hozzánk:  
www.eltis.org és www.sump-challenges.eu
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Participation

Involve: The planning authority, citizens and 
stakeholders work together continuously throughout 
the SUMP stages. Issues and concerns are directly 
reflected, and participants are informed about how 
their input specifically influenced the decision.

Collaborate: The planning authority promises that 
it will implement what stakeholders or citizens 
decide. It should be noted, though, that if citizens and 
stakeholders are not genuinely involved, this level of 
involvement may be at odds with democratic principles.

Empower: The planning authority promises that 
it will implement what stakeholders or citizens 
decide. It should be noted though that if citizens and 
stakeholders have not been genuinely involved, this 
level of involvement may be at odds with democratic 
principles. 

SUMP Information Centre in Dresden (with ‘ballosplit’  
survey on future modal split).  
Source: City of Dresden

2.2  Why is participation  
important?

The engagement of stakeholders and citizens can 
improve the planning process by (see e.g. Krause, 2014; 
CEEA, 2008; Booth and Richardson, 2001):

•	understanding the current problems as perceived by 
citizens and the objectives which they would wish the 
SUMP to address

•	considering (new) ideas and concerns, improving the 
knowledge base and increasing the range of options

•	creating a positive foundation for working with 
interested parties to build trust, resolve problems, 
make informed decisions and reach common goals

•	revealing potentially unforeseen barriers or possible 
conflicts early in the process, thereby reducing costs 
during plan preparation and implementation

•	increasing the public authority’s transparency and 
accountability to the public throughout the planning 
process

•	increasing the overall quality and credibility of decision 
making.

Whether those benefits can be achieved depends on 
how the participation process is actually conducted. 
If stakeholders and the public are engaged properly, 
participation has the potential to increase the quality 
of the plan. It also increases the probability of finding 
agreements and compromises which all participants 
find acceptable. Participation does not automatically 
lead to agreement among stakeholders; it is quite the 
opposite – disagreements need to be accommodated 
in the decision making process. What seems to be an 
additional effort could actually reduce delays and costs 
in both the planning and implementation phases and 
reduce the risks of the plan failing or facing strong 
opposition afterwards (see e.g. GUIDEMAPS, 2004). 
Last but not least, participation can create a greater 
sense of responsibility and buy-in among the involved 
politicians, planners, citizens and stakeholders (NCDD, 
2009). A sense of ownership can evolve even if no final 
agreement for everybody has been achieved. 
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Participation

Another crucial topic in participation is the 
representation of different interests; as in many cases 
only certain powerful groups or the “familiar faces” are 
actually involved in the process. Participation means the 
inclusion of different types of participants throughout 
the planning process and also addressing specific 
requirements of each group involved. This especially 
concerns groups with less ability to articulate their 
concerns and groups with particular needs (e.g. people 
with disabilities, children and the elderly). 

2.3 Participation in Europe

Stakeholder involvement and citizen participation 
practices in transport planning do vary across European 
countries and between cities. Several countries have 
formal, mandatory consultation procedures for medium 
and large scale transport projects, as well as for the 
development of transport plans and SUMPs (see e.g. 
CH4LLENGE, 2015; Eltis, 2015). Local Transport Plans 
(LTPs), for example, which English local authorities 
are legally obliged to develop, require participation 
but have no prescribed procedure for the participation 
process. In France, there is a clear legal framework 

Box 1: The Paradox of Participation

The “paradox of participation” reflects that 
the interest of citizens is low in early planning 
phases when processes are still open and 
flexible (see e.g. Lindenau & Böhler-Baedeker, 
2015). As soon as planning processes and 
proposals become more concrete and at the 
same time more inflexible, citizens’ interest 
increases as they now feel directly affected. 
Accordingly, one of the challenges for cities 
is to select different participation approaches 
and tools for different planning phases in 
order to raise interest and encourage early, 
active participation.

for the development of urban mobility plans (Plan 
de Déplacement Urbains, PDU), and also for the 
involvement of institutional stakeholders; but it is 
not very demanding in terms of citizen involvement 
(CEREMA 2015). In contrast to that, in Flanders, 
Belgium, the involvement of citizens in all local planning 
activities is set by law. A range of Belgian cities have 
gone beyond the required consultation procedures and 
developed new participation approaches and routines.

A number of countries in Europe have only limited 
experience in collaborative planning approaches and 
no or very limited procedures for involving citizens 
and stakeholders. The transport planning objectives 
in these countries usually relate to traffic flow capacity 
and speed, while accessibility, quality of life and social 
involvement were added only very recently to the 
cities’ transport agendas. The planning itself is still 
undertaken primarily by transport and technical experts 
while citizens and stakeholders are only informed about 
the planned developments, plans and projects, rather 
than being involved in the planning processes.

Public debate evening on SUMP in Brno. 
Source: City of Brno
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