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Meghívó 
a Közlekedési Tagozat tervezőinek, szakértőinek, műszaki 

ellenőröknek és felelős műszaki vezetőknek 

 

Nyilvántarási száma: 02/04/2018-017 

Az előadás helyszíne:  Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  Corner étterem (jelentkezők számá-

nak függvényében a helyszín változhat, de erről értesítést küldünk.) 

Időpontja: 2018. 06. 29. 

08:30-09:00      Regisztráció 

09:00-15:00      6x45 perc előadás, közben ebédszünet 

Az továbbképzés rövid tematikája: 

Az előadások rövid tematikája: 

 I. Műszaki szabályozás helyzete Magyarországon 2018-ban 

Az útügyi műszaki szabályozás, azon belül a szabványok és az útügyi műszaki előírások 

elkészíttetése az állam feladatai közé tartozik. Egy jól működő szabályozási rendszerrel 

a közúti beruházások, az útfenntartás és az útüzemeltetés feladatai gazdaságosan, egysége-

sen, naprakészen és kellően jó minőségben végezhetők, ezáltal az ország előrehaladását, 

gazdasági fejlődését alapozhatja meg. Az érvényben lévő ÚME-k – az elmaradt korszerűsí-

tések miatt –több esetben egymásnak ellentmondó, nehezen értelmezhető, bizonyos esetek-

ben a korműszaki színvonalának nem megfelelő előírásokat tartalmaznak. Az útügyi műsza-

ki szabályozás jogszabályrendszerének felülvizsgálata során koncepcionális feladatként ke-

rült megjelölésre a jelenlegi  ÚME-k jogszabályi szintre emeléséhez szükséges intézkedések, 

feladatok felülvizsgálata. Az elmúlt évek szabályozási hiányossága miatt sok feladat és 

munka vár a szakemberekre, intenzív műszaki szabályozási időszak következik.  

Szerző: Szerencsi Gábor igazgató, Magyar Közút NZRt. 

Előadó: dr. Gulyás András ny. egyetemi docens, PTE   

II. Közlekedési hálózatfejlesztési igények és a finanszírozás lehetőségei 

A közlekedési hálózatok fejlesztése lehetőséget ad a gazdasági fejlettség, a  versenyképes-

ség növelésére. Az előadás először bemutatja az EU TEN-T közlekedési hálózat fő törzshá-

lózati folyosóit és kétszintű rendszerét, majd áttekintést ad a Nemzeti Közlekedési Infra-

struktúra fejlesztési Stratégiáról.  

A hazai közlekedési hálózatfejlesztés lényeges projektjeit, lehetőségeit az IKOP Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program tartalmazza. Az előadás ismerteti az IKOP főbb fel-

adatcsoportjait és a jelentősebb tervezett projekteket. A finanszírozásban lényeges az Euró-

pai Unió részéről elérhető források bevonása. A 2014-2020-as EU pénzügyi ciklusban meg-

jelent egy új célzott forrás, a CEF Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz,melynek  

jelentős része közlekedési hálózatfejlesztésre használható fel.  
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Az előadás foglalkozik a CEF céljaival, felhasználási feltételeivel és a közelmúltban lezajlott 

pályázati fordulók hazai nyertes projektjeivel. 

Előadó: dr. Gulyás András ny. egyetemi docens, PTE  

III. Gumibitumen és más korszerű útépítési technológiák 

Előadó: Lehel Zoltán Közúti alelnök 

A továbbképzés minimális létszáma 15 fő. 

A szakmai nap részvételi díja: 10.000,- Ft + ÁFA (12700,-Ft) 

A továbbképzés díját az alábbiak szerint lehet átutalni. 

Jogosult neve és székhelye: Baranya Megyei Mérnöki Kamara Pécs Boszorkány u.2.  

Jogosult számlaszáma: 10402427-24215545-00000000 

Közlemény: Név, Kaposvár, 2019.06.29. (Közlekedési) 

 Online jelentkezés itt 
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