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A kovetkezci h6t6ves id5szak
fejleszt6si celjait meghatdrozo Uj
Magyarorsz6g Fejleszt6si Terv a
kiemelt priorit6sok sordban emliti
a kozleked6sfejleszt6st. 2007 es
2013 kozott mintegy 1700 mil l i6rd
forint eur6pai unios tdmogatds for-
dithat6 inf rastrukturdlis beruhdzd-
sokra, 6m a t6nyleges kedvezm6-
nyek keretosszege - minden 6vben
- legfeljebb a brutto hazai term6k
4h-aleheL

Magyarorszdgon a kozleked6s szerepe
rendkiv0li m6rt6kben fel6rt6kel5ddtt az el-
mflt idSszakban. A kozleked6si rendsze-
rek ki6pitetts6ge, szfnvonala meghatdro-
z6 hatdst gyakorol az orsz6,g gazdasdgd-
ra, a munkahelyek, a telepul6si elldt6-
rendszerek, a tud6s el6rhet5s6g6re, az
6letmin6s69re,  a teru let i  6s te lepul6s i
szerkezetre, viszonyaira, mindezek v6lto-
z6.saira. feil5des6re. A mobil itdsi szinvo-
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nal ma a vilegban mindenutt az egyik el-
s5szdmf pozicion6lis tenyezo, ez kulono-
sen igaz a globSlis folyamatok 6s a belsS
vdltozdsok f6kuszdba kerulS Koz6p-Eu16-
paban. A kozleked6s min5seg6b5l ered5-
en az orszag az elkovetkez6 6vekben
gazdasdgi 6rtelemben v6ve felemelked-
het, vagy lesullyedhet.
Magyarorszdg s(rfi kozlekedesi halozattal
rendelkezik, de a forgalmi ig6nyek szdmos
helyen meghaladjak az ft- 6s vasithdlozat
kapacitasat. A kozleked6si hdl6zatot Bu-
dapest-centrikussdg 6s jelent5s teruleti el-
t6r6sek jellemzik. Az orszag gazdasdgfold-
rajzi fekv6se kedvezS, ami jo lehet5s6get
kinal a nemzetkozi kereskedelmi , szallfta-
si, logiszti kai szol gdltatdsok hazai f ej lrid6-
s6re. Az orszdg 6s nagyt6rs6geinek ver-
senykepess6g6I az el6rhet5s6g szem-
pontjdbol els6dlegesen a gyorsforgalmi [t-
hAl6zat 6s a nagysebess6g[i, illetve tobb-
v agAnyt vastithdl6zat fejleszt6se szolgdlja
hat6konyan. A kist6rs6gek szintj6n - f5-
k6nt a perif6rikus t6rs6gek eseteben - a
versenyk6pess6g javitasiinak kulcst6nye-
zdjet a mellekfthalozat sz[ik keresztmet-
szeteinek felszdmoldsa, a t6rs6g kozpont-
jainak jobb tomegkozleked6si el6rhet5s6-
ge je lent i .
Az orszag versenyk6pessegenek novel6se,
gazdasdgi fellendul6se 6rdekeben a terulet-
fejlesztesi- 6s kdzleked6spolitika kozos er-
venyes[t6s6re, tovabbi hatdrozott fell6p6sre
6s folyamatos intezked6sekre, a nemzetko-
zi t6rgyaldsok 6s az el5k6szitS lewez6si
munkdk folytatdsdra van szriks6g. Ez csak
egys6ges fel16p6s es akarat eset6n valosul-
hat meg.

V6rhato europai
uni6s t6mogatdsok

Mintegy 8000 mill idrd forintra tehet5 a 2013-
ig varhato europai uni6s tdmogatdsok nagy-
sdgrendje, dm ezek kiakndzdsdhoz a kdvet-
kez6 6vekben Magyarorszdgnak dinamikus
gazdasdgi fejl6d6st kell megval6sitania, mi-
kozben az EU-s p6nzek felhaszndldsdt c6l-
zo, megfelelSen elSk6szitett projektekkel is
rendelkeznie kell. Eme ket kriterium teljesi-
t6se a zdloga annak, hogy a kovetkezcj h6t
6vben felhasznalhalo tdmogat6sok maxi-
mumdt lehessen lehivni a hazai beruhdzS,-
sok megval6sitasanal. Az EU-s tdmogat6-
sokbol mintegy 1700 mill iard forint forditha-
to kozleked6si beavatkozdsokra, fejleszt6-
sekre. Fontos megemliteni azonban, hogy
ezek a o6nzek csak a GDP alakulasanak
megfelelclen - minden 6vben a GDP 4%-
dnak megfelel6 dsszegig - vehet6k ig6ny-
be. Ordogi kor, hogy a gazdasdg fejl5d6set
nagyban meghatdroz6 infrastruktrira fejlesz-
t6se 6ppen a brutto hazai term6k alakuldsd-
t6l fUgg.

A Kozremiikod5 Szervezet felel5s az
operativ programok szakmai v6grehatd-
sd6rl, javaslatot tesz a projektek, kedvez-
m6nyezettek kijelol6s6re, 6rt6keli a be-
nyfjtott projektjavaslatokat, illetve palya-
zatokat ir ki 6s 6r16kel. A megalapozott,
el5keszitett projekteket tamogatasi don-
t6sre felterjeszti az lH fel6. Felugyeli, ellen-
Srzi a projektek megval6sulasat, kap-
csolatot tart a Kedvezmenyezettekkel.
Megkoti a tdmogatdsi szerz6deseket. El-
lenSrzi a miiszaki el6rehaladdst 6s a be-
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nyfjtott szdmldkat, rendelkezik a kifizet6-
sek fel5l.
A 2007-2013 id6szakban az eddig meg-
val6sitott programokndl, 6s projekt volu-
menn6l egy nagysdgrenddel nagyobb
fejleszt6si forrdsokrol kell rendelkezni,
6s joval nagyobb szamf projektr5l kell
gondoskodni, ami igen nagy terhet ro
mind a Kedvezm6nyezettekre, mind a
program szakmai megval6suldsdt fel-
Ogyel5 Kozremijkod5 Szervezetre 6s l16-
nyit6 Hatosagra.
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A Kozrem[ikodd Szervezettel kapcsolatban levd stervezetek

Operativ programok

A tagdllamok es a r6giok kozotti konvergenci-
dt, a regiondlis versenyk6pesseget 6s foglal-
koztatdst, valamint az europai teruleti egyutt'
mrikod6st szorgalmazo EU-s elk6pzelesek
szellem6ben fogant Uj Magyarorszdg Fej-
lesztesi Terv (UMFT) kiemelt helyen kezeli a
kozlekedesfejleszt6st. Ebben az aldbbi bea-
vatkozds-csoportok kerultek megdllapitdsra:
az orszAg nemzetkozi el6rhet6segenek javr-
tdsa, a t6rs6gi el6rhet6s6g javitdsa, a vdrosi
6s agglomerdci6s koz0ss6gi kozleked6s fej-
leszt6se 6s az {ruszallitds-logisztika kozle-
ked6si infrastruktIrdjdnak fejlesztese.

Az Eu16pai Bizottsag dltal j6vdhagyott
UMFT v6grehajtdsa operativ programok ke-
ret6ben t6rt6nik meg, amelyek kozul a koz-
leked6s fejleszt6s6t a Kozleked6s operativ
program (KozOP) 6s a Regiok operativ
programjai (ROP) biztositjak. Ennek 6fiel-
m6ben a KozOP v6grehajtAsat biztosft6
szervezet a tervezett szervezeti dtalakulds
jelenlegi elk6pzel6sei szerint a Kozleked6s-
fejleszt6si Integrdlt KozremLikod5 Szervezet
(Ldsd keretes irasunkat!). Az elk6pzel6sek
szerint a Kozleked6sfeilesztesi Koordindci-

6s Kozpont felUgyelete ald kerUl valamennyi
unios tdmogatdssal megval6sitando kdzle-
ked6si (kozrit, vasrjt, vizi, vdrosi 6s el5vdro-
si kozleked6s) beruhazas.
42007-2013-as id5szakban az Eur6pai Re-
giondlis Fejleszt6si Alapbol, valamint a Ko-
h6zi6s Alapbol megval6sulo beruhdzdsok
szabdlyait, 6s int6zm6nyrendjet a Kozoss6-
gi 1083/2006 EC es 1084/2006 EC rendele-
tek, valamint a 1612006 (Xll. 28) MeHVM-
PM egyuttes rendelet esa25512006 (Xll.8.)
Korm6nyrendelet szabAly ozzak. Az lr any fto
Hatosdg, KOzremLjkod6 Szervezet, 6s a
Kedvezmenyezettek szervezeti kijelol6s6rc5l
tovabbi Agazati kijelolS rendeletek rendel-
keznek.
A kozleked6si programok ter6n az lrdnyito
Hat6sdg szerep6t a Nemzeti Fejlesztesi
Ugynokseg egyik f5igazgatosaga (KOZOP
6s KIOP lrdnyito Hatosdg)t6lt i be. A Kozre-
mrikodS Szervezet szerep6t a K0zleked6s-
fejleszt6si Koordin6cios Kozpont Kozleke-
desfejleszt6si Integralt Kozremfikod6 Szer-
vezet (KIKSZ) tolti be. Az kanyito Hatosag
(lH) felel6s az operativ programok fels6
szint[i v6grehajtasa6rt (v6dn0k), dont a td-
mogatdsokr6l, biztosrtja a forrdsokat, fel-
ugyeli a program v6grehajtdsdt. m
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