
Az itllamreform 6s a
ktizlekedesfei leszt6s aktuil is k6rd6se i
Ut6pit6si Akad6mia 10.

Az idei elcjaddsok r6szben olyan informdci-
6k dtadasara torekedtek, amelyek ismerete
segitheti a kozleked6sfejleszt6st 6rint6
egyes folyamatok dttekinthet5s6g6t a tdbb
teruletet erintcj k6rd6skoroktSl, a mds dga-
zatokkal val6 csatlakozdsi pontokon 6t, a
hdlozatfejleszt6s legaktudlisabb t6mako16-
ig. Mdsfelcil az el5adok igyekeztek a napi
feladatokkal kapcsolatosan felmerulci prob-
l6mdk, feladatok mellett szelesebb kitekin-

t6st adni, rdmutatni olyan t6mdkra, amelyek
osszefUgg6sben, kolcsonhat6sban dllnak a
hdl6zatf ej lesztrissel 6s bef oly6solhatjdk azt"
A konferencia elciszdr a szfikebben vett ha-
lozatfejleszt6si szakemberek (akkor megyei
kozriti igazgat6sdgok, tervez5k) sz1mAra az
UKIG szervez6s6ben kerult megrendez6s-
re. A kozleked6s tdrsadalomban betoltott
novekvS szerepe 6s ezzel osszefuggtisben
az \oazai szervezeteinek fokoz6d6 felel5s-

2007. mi4us 8-9. kozdtt immdron
hatodszor rendezt6k meg Balaton-
foldvdron a kozleked6sfejleszt6s
aktudlis t6mdi16l a kozrlti szakem-
berek tdLj6koztatds 6t c6lzo konfe-
renci6t.

s6ge, valamint a szakma civil szervezetei
fokozottabb szerepv6llaldsdnak szuks6ges-
s6ge az 6vek folyamdn azt vonta maga
utdn, hogy egyre atfogobb 6s sz6lesebb t6-
makoroket felvonultato konferencidt szer-
vezzunk, nyilatkozta lapunknak Hamarn6
Szabo Mdria. A Magyar Mernoki Kamara
Kozleked6si tagozat elnokhelyettese ugyan-
akkorhozzAlette, hogy a kozleked6s gazda-
sdgitdrsadalmi rangjdhoz melto szerepko-
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renek megteremt6se, i l letve az ehhez szuk-
s6ges hatt6rfelt6telek megismer6se erdeke-
ben - mdr tobb 6ve - a kozriti szektoron ki-
vul tev6kenyked6, de a kozlekedesfejlesz-
test erint5 teruletekrSl is hfvtak meg szak-
embereket.
2006-ban kerult el6szor sor arra, hogy a ta-
ndcskozds a Magyar UtLigyi Tarsasag (MA-
Ul ,,Utepitesi Akademia" sorozatdban a
Kdzleked6studomdnyi Egyesulet (KTE), a
Magyar Merndki Kamara (MMK) Kozlekede-
si Tagozata es a MAUT kozos szerrrez6se-
ben valosuljon meg. Az idei tandcskozds
(Utepft6si Akad6mia 10.) ,,Az dllamreform
6s a kozleked6sfejleszt6s aktudlis kerd6sei"
kor6 csoportosithato temdkr6l, azok 6ssze-
fuggeseir5l szolgdlt aktudlis informdciokkal.

Az el6addsok 6s a hozzdszoldsok meger6-
sitett6k a klzulhalozat szerep6nek: fejlesz-
t6s6nek 6s fenntartdsanak a fontossdgdt,
felvetettek az EU-s tdmogatdsok felhasznd-
lasa korLlli bizonytalansdgokat, f5k6nt az
onr6szek biztositdsdt i l let6en, valamint a
kozlekedesi regionSlis - jelenleg sz6tszort -
int6zm6nyrendszer v6gleges kialakitdsdnak
a lehet5s6g6t, annak realitdsdt. A konferen-
cidn elhangzott elcjaddsok rendelkez6sre dl-
lo anyagai a MAUT honlapjan megtaldlha-
t6k. (www.maut.hu) r

. az dllamreform k6rd6sei

. teruletf ej leszt6s-teru letrendez6s
-kozleked6sf ej leszt6s

. a k6zleked6s helyzete,
presztizse, koh6zioja

. az,,Uj Magyarorszdg Fejleszt6si Terv"
es az operativ programok

. Bevezetcj gondolatok: Tombor Sdndor MAUT elnoke

. A nemzetgazdasdg 6s a kozleked6s kolcsonhatdsa:
Fleischer TamAs tudomdnyos f6munkatdrs, MTA, VKI

' ' ' ' . .

1. t6makiir :

. Az dllamrelorm k6rd6sei. A beszelget6st vezette:
Szfics MihAly kormdnytandcsado, fciosztdlyvezet6-helyettes, OTM

. Elcjaddsok: Az 6llamreform AllAsa, az int6zm6nyi dtalakitds szuks6gess6ge. el6rehaladdsa:
dr. Szegvdri P6ler. vezerigazgato-helyettes, Regiondlis Fejleszt6si Holding Zr1.

. Allamreform 6s a kozrirti kozleked6s:
dr. Ruppert Laszl6 ugyvezetcj igazgato, KTI Kht., KTE t6rselnok

. A kozigazgatds dtszervez6se a kozleked6s felsciirdnyitdsi szintj6n:
Posta Zolt6n fclosztdlyvezetci, GKM

. Az NKH Kiemelt Ugyek KozpontjdLnak hat6sdgi feladatai
a kdzigazgatds korszer[jsit6s6nek a tukreben: Biro Jozsef, NKH, Kdz6p-magyarorszdgi
Regiondlis lgazgatoseg. Kiemelt Ugyek Kozpontja vezetcjje

. A KozOP int6zmeinyrendszere 6s az akci6terv dlldsa:
.EgyhazyZo|t6n,KKKK|KSZszakmaitani icsad6
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. Teruletfejleszt6s-teruletrendezes-kozleked6s. A beszelget6st vezette:

Hamarn6 Szabo MAria, MMK Kozleked6si tagozat elnokhelyettes
. Elciaddsok: OTK-OTrT. teruletfejleszt6s 6s OP-k (KozOP, ROP-ok) osszefugg6sei:

dr. Szalo P6ter szakallamtitkdr, OTM
. orn GiruJuiri"gv"ii"ij;e;"itanutsagai, oTrT 6s egyeb rendez6si tervek osszhangja:

dr. Tompai G6za fcSosztdlyvezet6, OTM
. Rendez6si tervek 6s a kozuthdl6zat-fejlesztes osszefugg6sei, aktuAlis k6rd6sek:

dr. Fulop Gyula, NKH. D6l-dundntul i  Flegiondl is lgazgatosdg
Somogy Megyei Kirendelts6g vezet6rhelyettese

3. t6makcir:

. A kozleked6s helyzete. presztizse, kohezi6ja.
n neizeigetest ud=ttl,'ni"i*iiiliro, rrlvt'r xortet eoosi Tagozar etnoke

. Eldaddsok: Hol tart ma a kozleke-desi szakma, mi a teendcj. mik a lehetcis6gek:
Moln6r Ldszl6 elnok-igazgat6. FOMTERV Zrt.

.  A ,,Bolognai folyamat' ;  dtalakulds globAlisan 6s hazdnkban:
dr. Orosz Csaba egyetemi docens, BME Ut- 6s Vasritdpit6si Tansz6k

. Kozleked6si es 0tugyi kutatdsok Europ6ban es Magyarorszdgon:

!1. X9r9n. Csaba egyetemi tandr. Szechenyi lstvdn Egyetem
. Uj min6sit6si rendszer az MMK-ndl:

dr. Csorja Zsuzsanna, MMK Kozleked6sr Tagozat Mincisit6 Bizottsdg elnoke

4. t6makor:

. nz U1 Magyarorszdg Fejlesztesi Terv (UMFT) 6s a vegrehajtast biztosito OP-ok.
A besz6lget6st vezette: Csizmadia lslvdn KIOP, KozOP igazgato, NFU

. El6adAsok: Az UMFT dllaisdrol dltaldnossdgban:
Csizmadia lstvdn KIOP, KozOP igazgato. NtU

. A kozlekedesi kozremrjkod6 szervezel feladata. c6ljai, szerkezete:
Kende Gdbor igazgato, KKK KIKSZ

. A region6lis operativ programok (ROP-ok) kozlekeddsi tartalma,
valamrnt a KozOP 6s ROP-ok kozotti dsszhang: Kovdcs-Nagy Flita osztdlyvezetct, OTM

. A jov6hagyott KozOP tartalma, a projektek kivAlasztdsi ,,m6dszere".
illeszked6s a ,,v6gleges" tdvlati hdlozathoz.: fhoroczkay Zsolt f6oszt5lyvezet6-helyettes, GKM

. A kbzulhalozat fejleszt6s akludlis kerd6sei :
dr. Rigo Mihdly, Magyar Kozut Kht. Csongrdd Megyei lgazgatosdg helyettes vezetcije

. Az 6rt6kelemz6s elscj 6vlizede 6s lehets6ges jovdje az utugyi dgazatban:
Fodor Arpdd ugyvezetci. MicroVA FejlesztcS Bt.

Kerekasztal-besz6lget6s a konferenci6n elhangzott aktudlis k6rd6sekr6l

Besz6l getripartnerek:
dr. Csepi Lajos KKK fciigazgato, Csizmadia lstvdn NFU igazgatd,
Fleischer Tamds MTA tud. fcimunkatdrs, MolnAr Ldszl6.MMK Kozl. tagozat elnoke,
dr. Ruppert Ldszlo KTE tdrselnok, Tombor Sdndor MAUT elnok.
Thoroczkay Zsolt G KM fciosztAlyvezetcj-helyettes
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