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Allamreform es kozlekedesfejlesztes
Hallgat6 oobam kamardnk Ktizlekeddsi

Tagozatdnak, a MAUT-tal 6s a KTE-oel
kdzdsen rendezett khtnapos toodbbkdpzd kon-
ferenci1jdn, mdjus 8-9-6n BalatonJbldodron,
amelynek c{me ,,Az dllamreform 6s a kdzleke-
ddsfej lesztds aktudlis kdrddsei" ztoh.

A koncepci6 hi6nya

Fleischer Tamd,s, az MTA Yil6ggazdas6-
gi Kutat6int6zet6nek tudomdnyos f6-
munkat6rsa igy vezette be a konferenci6t:
,,Nem tudjuk, hogy milyen helyzet lesz a
jov6ben, ez6rt rt galmasan alkalmazkodni
k6pes rendszert kell tervezzink." Molndr
Ldszl6, a K<izleked6si Tagozat eln<ike erre
m6g rdtett egy lap6ttal: ,,Nem l6tiuk a j<i-
v6t, ez6tt a pillanatot akariFk lenyrilni."

Csizmadia Istvdn, az NFU f6igazgat6ja:
,Az Eur6pai Uni6hoz beny0jtott K<izle-
ked6sfejlesztdsi Operativ Program, a
KrizOP a n6lkiil k6sziilt el, hogy strat6gia
lenne. Ez majd ut6lag fog elk6sziilni."
Somfai Andrds k<izleked6si rendszerterve-
z6: ,,Megalapoz6 kutat6sok n6lkiil ho-
gyan akarunk strat6gi6t k6sziteni?"

Az uni6s t6mogat6sok

A k<izriti, a vasiti 6s avizikozleked6siink
feileszt6se az uni6 struktur6lis 6s koh6zi6s
alapjaib6l tcibbfble szakmai 6s teriileti ope-
ratfv program ment6n jelent6s t6mogatdst
rem6l. Az cinr6szesed6ssel egytitt mintegy
2400 milli6rd forintot fordithatunk 2007-
2013 k<izritti h6t 6vben a k<izriti 6s vasriti
k<izleked6s feileszt6s6re, a k<izleked6si 6ga-
zatok o.sszekapcsol6s6ra. Csizmadia Istv6n,
az NFU f6igazgat6ja elmondta, hogy az EU
2007. m6ius 7-6n elfogadta az Ui Magyaror-
szdg Fejleszt6si Tervet, ezfiltal megnyilt az
rit, hogy a ny6r folyam6n elfogadtassuk az
els6 akci6 terveket, a konkr6t projekteket,
melyek 2008-ban elindulhatnak. A 2007-
2013 kozritti id6szakban megval6sitani ter-
vezett k<izleked6sfejleszt6si prof ektek indi-
kativ list6j6t a K<izleked6sfejleszt6si Opera-
tiv Program t6rsadalmi vit6i6nak lezlrAsit
krjvet6en a 100412007. (I. 30.)1Corm. hat6-
rozat tafialmazza.

A teriileten dolgoz6 m6rnrikeinket a
konkr6tumok, a projektlista 6rdekli els6-
sorban. Egyik illet6kes el6ad6 (kit nem
kiv6nok n6wel megemliteni) elmondta,
hogy a 100412007. (I. 30.) Korm6nyrende-
let szriveg6ben ugyan benne van, hogy azt
t6rsadalmi egyeztet6s utdn hozt6k meg, de
val6j6ban tdrsadalmi egyeztet6s cimsz6
alatt csupdn politikai egyeztet6s folyt,
M6sik illet6kes el6ad6 (akit szint6n nem

- KKK: Krizleked6sfeileszt6si Koordi-
n6ci6s Kozpont;

- KIKSZ Krizleked6sfejleszt6si Integ-
r6lt Kcizremrikod6 Szervezet;

- NIF Zrt. Nemzeti Infrastruktrira Fel-
leszt6 Int6,zet Zrt.;

- NKH Nemzeti K<izleked_6si Hat6s6g;
- NKH KUK Kiemelt Ugyek Kdl-

pontja;
- NFU Nemzeti Fejleszt6si Ugynciks6g.

A megyei krizftkezel6ket 5 r6gi6s koz-
ftkezel6 igazgat6sdgba vont6k rissze. A
megy6ben maradt az MTLO, a Miiszaki
Tervez6si 6s Lebonyolit6si Oszt6ly.

Ezen k<jzben r4talakul az els6fokri 6pit6-
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kivdnok n6wel megemliteni) elmondta,
hogy az int6zm6nyrendszer dtalakitds6val
vannak elfoglalva, nem 6rnek 16 a projek-
tek trsztilz{s6ra.

Az int6zm6nyre ndszer iltalakitilsa

A kozleked6ssel kapcsolatos ki)zigazga-
t6st az 6llamreform keret6ben rigy 6tala-
kitjdk, hogy ott ,,k6 ktivon nem marad".
(ld6zet Moln6r Liszl6t6t.) A sok 6vtizedig
fenndllt KPM-et, a Dob utcai Krizleked6s
6s Postai.igyi Miniszt6riumot m6r elfelel-
tettiik, elfedjtk lassan a KIG-eket, a Kriz-
:6'ti Igazgat6s{gokat is. Most elfelejthetliik
az UKIG-ot, az AKMI-I, az NA Rt.-t is.

Minisztdriumi szinten a k<lzleked6s
nem kap on6ll6 szakdllamtitkdrt, vala-
mennyi kozleked6si ilgazatal a H6l6zati
Infrastruktrira F6oszt6ly (f6osztdlyvezetd
Posta Zolt6n) fog foglalkozni. Ezen tril-
men6en a kovetkez6 int6zm6nyekkel kell
rovidesen megismerkedniink :

si enged6lyez6si hat6s6gi rendszer is. Ed-
dig mintegy 500 rinkorm6nyzatn6l mtk6-
d<itt els6fokf enged6lyez6si hely, most ez
160-ra, a kist6rs6gi kdzpontokra reduk6-
l6dik.

Ellentmond6s van abban is, hogy ami-
kor feliilr6l lefel6 szervezlk a kozigazga-
t6st r6gi6kr6l besz6lnek, amikor lentr6l
felfel6 szervezik a kozigazgat6st megy6k-
16l besz6lnek.

EllentmondSs van abban is, hogy ami-
kor az elmaradott teriiletek fejleszt6se kap-
cs6n decentralizdci6r6I, hat6sk<irok lead6-
s6r6l besz6lnek, addig pl. a viziigyi, a krir-
nyezetv6delmi, vagy a krizriti int6zm6ny-
rendszert 6ppen hogy k<izpontositj6k.
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Az elektronikus diiszed6sr6l

A KKK Kcizleked6sfejleszt6si Koordi-
n6ci6s Kozpont ij vezetoie, Csepi Lajos az
elektronikus difszed6s p6nz6t remlli az
l,uth6I6 zatr a elk ril ten i.

Az eddig matric6b6l befolyt 6vi 20 mil-
li6rd forint helyett 6vi 350 milli6rd forin-
tot szeretn6nek beszedni rigy, hogy el6bb
a teheraut6kra, mal'd k6s6bb a szem6ly-
aut6kra is kiterjesztik az Ausztri6barr
m6r ldthat6 elektronikus diifizet6si rend-
szert.

V6giil r6lunk m6rntikiikr6l

A Balatonfoldvdron tartott 10. Ut6pite-
si Akad6midn a m6rnoki hivatds helvzet6-
16l is esett sz6.

Molndr Ldszl6: A politikdhoz val6 viszo-
nyunkban hi{nyzrk a beavatottsdg 6rz6se.

Somfai Andrd.s: Amilyen szinten mrivel-
jiik a szakm6t, olyan lesz a tdrsadalmi
megit6l6siink.

Molndr Ldszl6: Az 6pit6m6rnoki szakte-
riileten hidnyoznak azok a tervtan6csok,
amelyeket az 6pit6,szek m6r megval6sitot-
tak.

Tombor Sd.ndor: Egy6ni felel6ss6g v6lla-
l6sa helyett szab6lyok mog6 bfiunk.

Lejegtezte 6s kommentdrta, 
Hoir6 odon

lX .  Ace l fe ldo lgozds i  es  Ace lep i tes i  Konferenc ia

A hazai ac6lszerkezeti v6llalkoz6sokat
kilenc 6ve kdpviseli a MAGESZ Magyar
Ac6lszerkezeti Szcivets6g. A szakmai szer-
vezet konferenci6i j6l ismertek' az el6-
ad6k szem6lye 6s a v6lasztott t6mdk aktu-
alit6sa, rijszeriis6ge garancia a szinvonal-
ra. M6ius 9-10-6n Duna(rivdrosban imm6r
kilencedik alkalommal tal6lkoztak egy-
m6ssal a tagv6llalatok szakemberei az
Ac6lfeldolgoz6si 6s Ac6l6pit6si Konferen-
ci6n. Az idei tal6lkoz6nak ki.ilonleges
szakmai aktualit6st adott k6t nagyberuhd-
z6s: az M0-s korgyfrf 6szaki Duna-hidi6-
nak megkezdett 6pit6se, valamint a duna-
rifv6rosi hid 6pit6s6nek v1gdhez k<izeled6
beruhlzdsa. A tobb mint szdz r6sztvev6
sz6m6ra a tal6lkoz6 ezfttal is kitiin6 lehe-
t6s6get teremtett a szakmai lapasztalat-
cser6re.

A megjelent szakembereket a konferen-
cia levezetl eln<ike, Fijldi Andrds, a KTE
M6rnriki Szerkezetek Szakoszt6lydnak
elnoke kcisz<intritte, maid osszesen kilenc
el6ad6st hallgathattak meg a jelenl6v6k.

Hid, hid, hid

A konferencia,,hidas" t6mdinak egyike
volt a budapesti Szabads6g hid 2007-2008.
6vre tervezett felirlit6sdnak bemutat6sa.
Az 1896-ban 6piilt, rendkiviili szdps6gii
ipari miieml6k hid az 1980-as 6vekben
esett et utols6, jelent6s felijitis|n. Az az-
6ta eltelt 6vek alatt azonban elavultak a
be6pitett szerkezeti anyagok, 6s itiabb
szerkezeti s6ri.il6sek is felszinre keriiltek.
Ezek sziiks6gess6 teszik az egy6bk6nt is
aktu6lis feliriitdst, amelyet a n6gyes metr6
6pit6se miatti huzamosabb haszndlaton
kiviili id6szakra terveztek. A fel(rfit6s so-
rdn nemcsak a tart6szerkezet megriiit6sd-
ra kertil sor, hanem eredeti sz6ps6g6ben
kiv6ni6k helyre6llitani a hid kiilsej6t is, a
mfves l6mpaoszlopok, korl6tok 6s egy6b
diszit6elemek teljes korii rekonstrukci6-
i6val. A fehifit6s jelent6s dt6pit6st is lelent
maid, ami a hossztart6kat, p{Iyalemeze-
ket 6s a j6rd6kat illeti. A r6giek hely6re rif,

Fokuszban ahidepites
hegesztett tart6ele-
mek keriilnek, ame-
lyeken rij vasbeton
p6lyalemez lesz. A
jdrddk v6kony vasbe-
ton lemeze helyett
ortotr6p ac6lf6rda le-
mezek 6pi.ilnek. Az
elavult vizcs6rend-
szer helyett is rijat
6pitenek, fj tipus(t
felf i iggeszt6sekkel.
Kieg6szitik a vizsgit-
l6f6rd6k rendsze16t
is, hogy a j<iv6ben
konnyebben lehes-
sen majd k6pet kap-
ni a hidszerkezet ak-
tu6lis 6llapot6r6l. A
hid legnagyobb meg-
terhel6s6t jelenleg a
villamosforgalom je-
lenti, ide6lis esetben
ennek teljes felfiiggeszt6se lenne a leg-
jobb. Miut6n azonban a villamosforgalom
adorr, a hid terhel6s6t nagyobb teherbird-
sir, kev6sb6 zajos sinrendszerrel igyekez-
nek csokkenteni a tervez6k.

Nagy 6rdekl6d6ssel vr4rt6k a ielenl6v6k
Hunyadi M6ty6snak, az M0-6s korgyfrf
6szaki Duna-hid f6tervez6j6nek el6ad6-
sdt, aki az ut6bbi 6vtizedek egyik legna-
gyobb beruh6zlsinak tervez6s6r6l, f6bb
param6tereir6l sz6molt be. Az ot r6szb6l
6116 hid dsszesen 1862 m6ter hosszf lesz,
27 rryillssal, ez ahid lesz a Duna magyar-
orszirgi szakasz6n a tizenkilencedik 6tke-
l6hely, egyben hazlnk leghosszabb folya-
mi hidja. Bdr a hid tervez6se mdr 1993-
ban megkezd6dott, a beruhr4zist az elm'llt
6vekben kiilonboz6 akad6lyok nehezitet-
t6k. Tavaly janu6rban azonban az6pittet6
Nemzeti Aut6p6lya Zrt. 6s az 6pit6si ten-
dert elnyer6 M0 Eszaki Duna-hid Kon-
zorcium (tagjai a Hid6pit6 6s a Strabag)
k6pvisel6i al{irt{k a teljes korii. szerz6-
d6st. Az fj hid a Budapestet koriilvev6
M0 korgyiirii m6r forgalomban l6v6 M3
aut6p6lya 6s a 2l A szlmi f6tt koztttti sza-

kasz6nak folytatdsak6nt l6trejriv6 6szaki
szektor nyomvonala Budapest hatdr6n6l
keresztezi majd a Duna f66git, a Szent-
endrei-sziget d6li r6sz6t,6s a Szentendrei
Duna-6gat. A hid ot r6szb6l 6ll, k6t folya-
mi ac6lszerkezetii hidhoz csatlakozik a
h6rom feszitett vasbeton felszerkezetii 6r-
t6ri hid. A hidon 6t 2 x 2 sdv vezeti maid
akozlti forgalmat, de a tervez6s lehet6s6-
get nyult a kds6bbiekben plusz egy-egy
forgalmi sdv kijelol6s6re is. A hid6pit6s a
fellelhet6 legmodernebb technol6gi6kkal
val6sul meg'. az 6rt6ri hidakat feszftett
vasbeton keresztmetszettel 6s el6retol6sos
m6dszerrel 6pitik, a Szentendrei Duna-
dgi hid pedig a szerel6t6ri ossze6llit6s
ut6n a t<ibbek kcizott Dunariiv6rosban is
i61 bevr4lt befsztat6si m6dszerrel keriil a
hely6re. Szakmai szempontb6l minden-
k6ppen rifdons6g lesz a f66gi hid 6pit6sze-
ti megold6sa, hiszen Magyarorsz6gon
m6g nem k6sziilt eddig ilyen, Iegyez6sze-
rrien felfiiggesztett ferdek6beles megold6-
sir hidszerkezet. A tervez6sn6l kiikin
hangsrilyt fektettek a szakemberek a kor-
nyezetv6delmi szempontokra, hiszen a
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